
Luísa Pires, 2013-14 
 

As fadas verdes 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar as autoras da obra – escritora, Matilde Rosa Araújo (1921-2010), e ilustradora, Manuela Bacelar.  

a. Ler o título do livro e perguntar o que podem fazer as fadas (fazer passar pelos alunos uma “varinha 

mágica” e fazê-los enunciar o que fariam se fossem uma fada) 

b. Folhear livro para alunos identificarem tipos de texto; ativar conhecimentos prévios sobre poesia. 

c. Perguntar a que poderá ser associado o adjetivo “verdes” do título. 

d. Ler índice e confirmar hipóteses sobre o adjetivo; identificar nos vários títulos palavras da área 

vocabular de “natureza”.  

 

2. 1.º Poema (p. 3) 

i) Este poema é uma ordem, um pedido ou um desejo? 

ii) Que cor pode transformar o verde em negro? 

 

3. “A amiga da China” 

i) Ouvir o poema para descobrir quem é esta amiga. 

ii) Estrofe 1 – A que é comparada a tangerina? 

iii) Estrofe 2 – Quais as características da tangerina? 

iv) Estrofe 3 – Que recordações associa a poetisa à tangerina? 

v) Estrofe 4 – Será que essas recordações se passaram há muito ou há pouco tempo 

vi) Porque é que chama à tangerina “amiga da China”? (país de onde é originária)   

 

4. “Alegre menina” 

i) Quais as características da papoila? 

ii) Qual o sentimento que a caracteriza? 

iii) Será fácil compreender esta alegria (cf com a vida curta)? O que nos ensina  esta flor?  

 

5. “Cortar” 

i) Qual o sentimento predominante? Está associado a quê? 

  

6. “A água” 

i) Quem é a personagem principal? Em que parte do dia vai o menino à fonte? 

ii) Que palavras rimam com “mãos, conte, dia”? 

iii) Estrofe 3 – Substitui por sinónimos as palavras “saber” e “conte”. 

 Substitui por antónimos as palavras “branca” e “alegria”. 

 

7. “Porquê” 

i) Em que posição está o/a menino/a do poema? Qual a consequência? (vê tudo ao contrário) 

ii) Construir em conjunto um novo poema, começando assim: 

Com as mãos sobre a terra 

Fiz o pino e vi… 

 

 


