
 

1 / 8 
 

PROPOSTAS DE EXPLORAÇÃO DE LEITURA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE O LIVRO 

Numa pequena quinta vivia um agricultor.  

 

Ele tinha tão poucos animais que até os conseguia contar pelos dedos de uma mão. 

 

Então, o agricultor chamou os seus animais Um, Dois, Três, Quatro e Cinco. 

  

 

No novo projeto de 

divulgação de 

histórias e atividades 

do Arquivo e 

Biblioteca da Madeira 

(ABM) 

apresentaremos, 

semanalmente, uma 

proposta para os 

nossos leitores e pais. 

Estejam atentos à 

página de Facebook 

do ABM e à nossa 

página institucional 

em 

abm.madeira.gov.pt. 

 

É nossa intenção 

promover a curiosidade 

dos leitores e 

proporcionar momentos 

de lazer aliados à leitura. 

Boas leituras! 
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O agricultor tratava muito bem do Um, do Dois, do Três, 

do Quatro e do Cinco. 

Alimentava-os todos os dias e limpava-lhes os 

estábulos. 

Ao final do dia, quando terminava o trabalho da 

quinta… 

… ia para casa. 

 

 

Lá dentro, sentava-se no seu cadeirão favorito, 

bebia um chá quente de hortelã pimenta e comia 

uma fatia de pão com mel. 
 

Uma noite, estava ele assim sentado, sentindo-se 

aconchegado e um pouco cansado… 

- Céus! – disse ele, bocejando. – É quase Natal e 

ainda não nevou.  

E adormeceu com este pensamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os flocos de neve cobriram o Um com 

um cobertor branco. 

Os flocos de neve cobriram o Dois com 

um cobertor branco. 

Não tardou a sonhar com flocos de neve a cair. 

Cobriam-no docemente com um cobertor branco. 
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O agricultor acordou do seu sonho, olhou pela janela 

e viu neve. Não era um sonho de neve.  

Era realmente neve. Nevara enquanto dormia.  

Agora as nuvens de neve já se tinham afastado. 

 

A Lua e as estrelas brilhavam no gélido céu noturno. O Um, o Dois, o Três, o Quatro e o Cinco 

estavam a salvo e adormeceram de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os flocos de neve cobriram o Três com 

um cobertor branco. 

Os flocos de neve cobriram o Quatro 

com um cobertor branco. 

Os flocos de neve 

cobriram o Cinco com 

um cobertor branco. 
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- Ó céus! Ó céus! – gritou o agricultor. – Quase que me esquecia.  

Vestiu de imediato o seu casaco quente, calçou as suas botas quentes, pôs o seu chapéu quente e as 

suas luvas quentes. 

 

Agarrou numa caixa, 

pôs um saco às costas 

e saiu para a rua. 

 

 

Passando a correr pelo Um, pelo Dois, pelo Três, pelo Quatro e pelo Cinco, o agricultor, despertando 

os animais, gritava: - Quase que me esquecia! Quase que me esquecia! 

 

Os animais observando-o, interrogavam-se do que estaria a fazer. 

 

Observaram-no enquanto 

tirava caixas e observaram-

no enquanto ele decorava a 

árvore. Então gritou:  

 

Feliz Natal para todos! 

 

 
 

SOBRE O AUTOR  

 Autor de mais de 70 livros, Eric Carle começou a ilustrar em 1967, depois de 

trabalhar numa agência publicitária. O seu livro mais conhecido, A Lagartinha 

Muito Comilona, chegou aos corações de milhões de crianças em todo o 

mundo, foi traduzido para 66 idiomas e vendeu mais de 50 milhões de cópias. 

Foi galardoado com os prémios da Feira Internacional do Livro Infantil de 

Bolonha, da Associação de Livreiros Infantis e da Associação Americana de 

Bibliotecas. Seguem alguns dos nossos favoritos: 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE 
 

1. COBERTOS DE NEVE 

O nosso clima não é propício a grandes nevões mas 

imagina a diversão que seria se pudéssemos 

esconder-nos na neve... 

Pede uma foto aos teus pais que possas recortar e 

prepara todos os materiais antes de começar: 

 
Vais precisar de : 

• Foto da tua cara e de algum amigo 

• Tinta branca, preto, azul, roxo e de 

qualquer outra cor que queiras para 

pintar o fato 

• Folhas transparentes 

• Cartolina branca ou cartão de cereais 

• Pincéis 

• Clipes ou ataches 

• Cola batom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recorta um fato e pinta-o com 

as cores que mais gostas. 
Pinta o teu cenário com uma 

mistura de azul, roxo e preto. 
Cola a foto no fato e aplica-o no 

cenário com a cola batom. 

Prende a folha transparente com um clipe 

ou atache e, usando os teus dedos e tinta 

branca, pinta um nevão sobre o fato. 

Agora diverte-te a esconder vários amigos por baixo da neve! 

Eric Carle dream snow art, disponível em https://busybugs.co/2013/12/eric-carle-dream-snow-art/, consultado em 21-11-2020. 
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2. SERÁ UM AGRICULTOR? 

As pessoas que transformam o Natal numa época tão especial são normalmente as pessoas que 

nos são mais próximas…  

Pode ser um agricultor com carinho pelos seus animais ou mesmo um amigo próximo com um 

gesto simpático. 

Une os pontos abaixo e descobre esta personagem tão conhecida do Natal e pinta-a a com as 

tuas cores favoritas. 
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3. EU VEJO… NATAL! 

São tantos os elementos que animam o nosso Natal que pode ser difícil até enumerá-los… 

Agora deixamos-te o desafio de os encontrares a todos!  

 

 

 

  

Procura todas as imagens relacionadas com o 

Natal. Faz um círculo à medida que encontras 

cada grupo e pinta as imagens com as cores que 

mais gostas. 
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4. CURIOSIDADES 

Onde vive o Pai Natal? 

Nos países do Norte da Europa, diz a 

tradição que o Pai Natal não vive 

propriamente no Pólo Norte, mas sim 

na Lapónia, mais exatamente na 

cidade de Rovaniemi, onde existe o 

"escritório do Pai Natal" bem como o 

parque conhecido como "Santa Park", 

que se tornou uma atração turística do 

local.  

 

Há inclusive um endereço oficial como a residência do Pai Natal: 

Pai Natal / Santa Claus 

FIN-96930 Arctic Circle 

Rovaniemi – Finlândia 

 

Põe mãos à obra e prepara já a tua carta ao Pai Natal! 

 

 

5. ADIVINHA… 

Verdes são as minhas folhas  

e picam mais do que as outras, 

mas se procurares bem,  

bolinhas vermelhas encontras.  

O que sou?  

 

 
 

Resposta: Azevinho. 

 

As propostas de trabalho apresentadas constituem apenas sugestões para a exploração das obras.  
 

Não são fichas de trabalho nem pretendem substituir a consulta integral da obra.  Boas leituras! 


