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1 – Palavras que são uma família, ou uma família de palavras?
Tal como nós, as palavras também têm uma família. Existem palavras primitivas, também
chamadas de palavras-mãe, e palavras derivadas, as palavras que crescem a partir da
palavra-mãe.
Quantas palavras derivadas conheces das seguintes palavras-mãe?
•
casa
•
família
•
cor
•
árvore
•
floresta
•
... agora escolhe tu!
2 – Dicionário ilustrado
Constrói um dicionário ilustrado para a história que acabaste de ouvir. Exemplos de
palavras a pesquisar: singela, soletrada, mesquinha, afeto, apática, teimar, enfadada,
amuada, sorrateira, dissolver, acumular, oca, reclamar, obedecer, solidão, outrora,
milagre, sintático, fundir.
3 – Casa reciclada
Constrói uma casa da cor que tu mais gostares com materiais reciclados e decide que
tipo de família vai viver lá dentro. O que fazem eles quando estão juntos? Como são as
pessoas dessa família? Todos colaboram nas tarefas? Como passam eles o tempo livre?
Escreve a tua história, inspirada na Casa Amarela.
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4 – O que faz falta?
A Casa Amarela é enorme e vazia. O que falta lá dentro? Escolhe e escreve três coisas
que te pareçam fazer falta a esta casa.
5 – Cartaz em família ou família num cartaz
Em grupo, discute o significado da palavra FAMÍLIA e faz um cartaz com as opiniões de
todos. Podes usar palavras, desenhos, recortes, a imaginação é o limite. Usa as cores
que têm que ver com a família que acabaram de discutir.
6 – Pequenos escritores
Família é onde a nossa história começa. Conta-nos a tua. Envia uma carta com a tua
história para a escritora do conto A Casa Amarela. A tua história será publicada nas redes
sociais da escritora e/ou da editora. Se preferires desenhar a tua história, também gostaríamos muito de receber as tuas ilustrações. Envia para: sofiaisabelvieira@hotmail.com.
7 – A tua floresta
A floresta desta história é feita de folhas, de pedaços da natureza. Apanha e recolhe
folhas, flores e ervas que te rodeiam. Deixa-as secar entre as folhas de um livro bem
grosso. Depois, cola-as e organiza-as de forma a construíres a tua floresta numa folha
de papel.
8 – Tenta adivinhar
Olha para as folhas das ilustrações da história. Consegues identificar qual é a sua origem?
Nós damos uma ajuda, encontras: alecrim, carvalho, videira, urze, feto e hera.
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9 – Cante alentejano
Numa das ilustrações da história, aparece a seguinte quadra:

Lá nos campos, verdes campos,
Eu fui apanhar marcela,
Daquela mais miudinha,
Daquela mais amarela.
Os versos pertencem a uma canção alentejana intitulada A flor da branca amora.
Descobre a letra integral, o ritmo e a melodia e tenta trauteá-la. Podes até fazer um gupo!
10 – Dar outra história às palavras
Dentro da Casa Amarela moram muitas palavras. Escolhe cinco palavras para uso
obrigatório e constrói uma frase com ou sem sentido. Sê criativo!

