
 
 

Era uma vez… uma Casa 
 
 

 
 

 

Para responderes correctamente às perguntas que se seguem, talvez queiras ler o livro infantil ERA 

UMA VEZ... UMA CASA, à venda no Sítio do Livro, ou encomendá-lo numa livraria em Lisboa. A 

versão digital está à venda em todos os sítios na Amazon. Também encontras as respostas no sítio 

infanto-juvenil www.barry4kids.net. 

 

Esta estória foi também publicada em chinês em Taiwan. A sua versão original em francês teve um 

terceiro prémio em França, em 2004, e a sua versão em inglês recebeu “Menção Honrosa” no 2013 

Hollywood Book Festival.  

  

  

http://www.barry4kids.net/LER/PT/ler_livros_pt.html#item_uma_vez_casa
http://www.barry4kids.net/LER/PT/ler_livros_pt.html#item_uma_vez_casa
http://www.sitiodolivro.pt/
https://www.amazon.com/ERA-UMA-VEZ-CASA-Portuguese-ebook/dp/B00UDM6SOW
http://www.barry4kids.net/
http://thetableofhonor.com/product/once-upon-a-time-a-house-honorable-mention-2013-hollywood-book-festival/
http://thetableofhonor.com/product/once-upon-a-time-a-house-honorable-mention-2013-hollywood-book-festival/
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Perguntas 

1. Em que género de lugar se passa a estória? ______________________________________ 

2. Que ave doméstica é criada sobretudo pelos ovos e pela carne, boa e nutritiva? 

____________________________________________________________________________ 

3. Como se chama um porco bebé? _______________________________________________ 

4. Como se chamam as gaiolas onde são criados os coelhos? __________________________ 

5. Como se chamam os filhotes da galinha? _________________________________________ 

6. Qual o animal que solta balidos, isto é que bale? ___________________________________ 

7. Quais são os mamíferos roedores que conheces? __________________________________ 

8. A que grupo de aves pertencem as galinhas, os perus, as perdizes e o pavão?  

_____________________________________________________________________________ 

9. Qual é o animal que grunhe ou ronca? ____________________________________________ 

10. E aquele que relincha? ________________________________________________________ 

11. Que animal nos dá a lã para o fabrico de colchões, cobertores e fatos? __________________ 

12. Como se chama o mamífero bovino que fornece o leite e a carne para a alimentação humana? 

______________________________________________________________________________ 

13. Por que nome é conhecido aquele que leva as ovelhas para as pastagens? _______________ 

14. Gostarias de colorir a imagem abaixo? Então fá-lo a teu gosto. 

 

http://www.barry4kids.net/
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De que animal se trata? 
 
1. O animal de que vou falar-te tanto pode ser doméstico como selvagem. O doméstico é criado 

geralmente por causa da sua carne, que serve de alimentação às pessoas; às vezes também para 

fazer agasalhos. O bravo é muito apreciado pela sua carne e vive em tocas nos bosques ou nas 

pequenas florestas. Trata-se de um mamífero que se alimenta de ervas, de cenouras e de pão duro 

(seco) que come roendo. 

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

  

2. Agora, vejamos se adivinhas o nome deste animal. É um dos animais mais nobres e um dos 

primeiros que o Homem domesticou. Os serviços que lhe tem prestado são inúmeros, quer seja 

ajudando-o nos campos ou como meio de transporte. Durante o dia, estes animais são levados para 

os prados, onde se alimentam de erva, mas ao fimda tarde voltam para o estábulo. Durante o 

Inverno, em especial nas regiões onde há neve, eles comem feno e aveia, devido à escassez das 

pastagens nessa altura do ano. Este animal relincha ; a fêmea chama-se égua e os filhotes poldros. 

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

3. Esta pergunta é sobre uma ave doméstica criada especialmente por causa dos ovos e da carne, 

deliciosa e nutritiva. É um animal que anda normalmente à solta dentro da quinta e que come de 

tudo, mesmo os restos da nossa refeição ; este animal esgaravata a terra à procura de minhocas e 

outros vermes que existem no solo.   

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

4. Agora é a vez de uma ave que adora água e aí passa a maior parte do tempo ; tem patas curtas 

e espalmadas, bem adaptadas à natação. Mal nascem, os filhotes aprendem logo a nadar e só 

precisam de ter por perto um charco ou um recipiente cheio de água. Claro que o ideal seria mesmo 

um lago! Ainda por cima, estas aves nem sequer ficam molhados, pois as penas que lhes cobrem 

o corpo estão protegidas por uma gordura especial que as mantém secas!  

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

5. Vou agora falar-te de novo de um mamífero. É um animal muito asseado, apesar do que as 

pessoas podem pensar por causa do seu nome. A sua carne é muito apreciada, e com a parte dos 

http://www.barry4kids.net/
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membros inferiores fabrica-se o presunto, de que o mais conhecido em Portugal é o presunto de 

Chaves. Este animal grunhe.  

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

  

6. De todos os animais da quinta, este mamífero é certamente o mais importante, não só pela sua 

carne, que serve de alimento às pessoas, mas também pela enorme quantidade de leite que 

fornece. Com o leite fabricam-se várias espécies de queijo e também manteiga, iogurte e outros 

lacticíneos, como as natas. Estes animais mugem. 

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

7. E eis outro mamífero muito útil aos lavradores e aos pastores, pois além de leite, com o qual se 

fazem queijos deliciosos, este animal fornece também lã para o fabrico de colchões, cobertores e 

fatos. Não é tarefa fácil tosquiar estes animais para lhes retirar a lã ; para isso é precisa muita 

perícia, que só se obtém com muitos anos de prática. Para conseguir manter estes animais em 

grupo e evitar que se percam, o pastor utiliza a ajuda de um cão. 

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

8. Agora, vou perguntar-te sobre um insecto, aliás muito útil, pois ao saltitar de flor em flor recolhe 

néctar, com o qual fabrica mel. Além de mel, este insecto também fabrica cera, que o homem utiliza 

para fazer lustrar a madeira dos móveis. 

De que animal se trata? ___________________________________________________________ 

 

 

 

P.S. Podes colorir a imagem acima. 

 

  

http://www.barry4kids.net/
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Escreve a palavra que falta 

 

1. A galinha é especialmente criada por causa dos __________, com os quais se fazem bolos 

deliciosos. 

 

2. O ___________ é uma ave que adora água e aí passa uma grande parte do tempo ; é uma ave 

___________________________. 

 

3. O queijo, o iogurte e a manteira são feitos com  __________. 

 

4. A cabra, a vaca e o bois são animais _____________. 

 

5. O rato é um mamífero _______________, grupo a que pertencem também os esquilos e muitos 

outros animais. 

 

6. Os animais que se alimentam de erva, como os cavalos, são _______________. 

 

7. Durante o Inverno, as vacas, os bois e os cavalos alimentam-se de ________. 

 

8. Com o néctar das flores, as abelhas fabricam ____________, delicioso para barrar o pão.  

 

9. A aranha e a abelha são animais _________________ e pertencem ao grupo dos 

________________. 

 

10. As aves têm os membros anteriores transformados em __________________. 

 

11. Com as pernas do porco fabrica-se ____________________. 

 

12. O coelho bravo vive em ___________, nos bosques ou nas pequenas florestas. 

 

 

http://www.barry4kids.net/
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Desenhos para colorir 

(Encontras mais desenhos em barry4kids) 

 

 

 

 

 

http://www.barry4kids.net/
http://www.barry4kids.net/FAZER/PT/fazer_colorir_desenhos_pt.html
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