Resolução
Ficha de avaliação diagnóstica – Português – 3.º ano

1. Como são os dias no verão?
Os dias no verão são longos e muito quentes.

2. Quais os frutos mais caraterísticos dessa época do ano?
Os frutos mais caraterísticos dessa época do ano são as amoras.

3. O que recomendavam as “velhas da casa”?
As velhas da casa recomendavam ter cuidado com o sumo das amoras quentes, porque
fazia mal.
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4. O que observava a autora quando estava na praia?
A autora observava o mar.

5. Durante as tuas férias de verão cumpriste os cuidados a ter com o Sol, com o mar/rio e
com todas as situações de perigo? Dá exemplos.
Exemplos de cuidados a ter com o sol: colocar protetor solar, não estar exposto ao sol
nas horas de maior calor, usar chapéu/boné, etc.
Exemplos de cuidado a ter quando vou para o mar/rio: estar acompanhado sempre de
um adulto, não ir para locais onde não tenho pé, etc.
6. Como representas estes sinais de pontuação?

7. Transcreve do texto a frase com o mesmo sentido desta:

Ainda há pouco os dias tinham luz durante mais tempo.
“Ainda há pouco o sol durava muito”.
8. Lê e completa as frases seguintes.
As velhas da casa diziam que era preciso ter cuidado.
A velha da casa dizia que era preciso ter cuidado.
O velho da casa dizia que era preciso ter cuidado.
9. Escreve palavras da família de…
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10. Descobre a palavra que deu origem a esta família.

11. Lê estas palavras do texto.
Descobre a que classe pertencem e agrupa-as.
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