Este desafio tem 4 etapas.
Resolve cada etapa e, no fim, assinala a tua
conquista no Mapa do Tesouro.

Material necessário: lápis de cor, lápis de carvão e borracha.

Finalmente, o nosso pirata Balmós e o seu querido amigo Pombo, chegaram à 4ª ilha.
Depois de tantas aventuras vividas e desafios superados, eles chegaram a uma ilha
onde parece que não se acontece nada… Quando, de repente, o Balmós tropeçou
numa garrafa.
No interior da garrafa havia uma mensagem codificada.

A E I O U B D F H J L M N R S T V Z
A E I O U B D F H J L M N R S T V Z
Com a ajuda do código, descobre as palavras codificadas.
Palavra codificada

Palavra mistério

ABRIL
OUTUBRO
FEVEREIRO
JULHO
MAIO
NOVEMBRO

Palavra codificada

Palavra mistério

AGOSTO
JANEIRO
JUNHO
DEZEMBRO
MARÇO
SETEMBRO

Que palavras descobriste? ______________________
Coloca-as por ordem e indica o seu número de dias.
DIAS

DIAS

1º

7º

2º

8º

3º

9º

4º

10º

5º

11º

6º

12º

Na sopa de letra, pinta de azul os nomes dos meses que têm 30 dias e de verde
os que têm 31 dias.

Qual foi a palavra que não pintaste? ________________ . Pinta-a de vermelho.
Qual é a terceira letra dessa palavra?

Material necessário: lápis de carvão e borracha.

Curiosos com a mensagem encontrada na garrafa, começaram à procura de outras
garrafas… Encontraram uma, duas, três, e mais, e mais… Esta ilha estava cheia de
garrafas misteriosas! O Pombo escolheu uma, abriu-a, olhou para o desenho e
começou a voar e a gritar “Estamos ricos! Estamos ricos!”.
O Pombo tinha nas suas asas um mapa secreto… Seguiu os passos todos e
descobriu um cofre cheio de moedas. O Balmós abriu-o e com a ajuda do
Pombo, começaram a contar as moedas.

10 moedas

5 moedas

20 moedas

30 moedas

10 moedas

Descobre o valor do dinheiro que estava no cofre. Neste espaço, regista as tuas
estratégias.

Que moeda se utiliza em Portugal? ___________
Qual é o símbolo usado para a representar? _______
Que letra te faz lembrar?

Material necessário: lápis de carvão e borracha.

De tanto andar pela ilha à procura do cofre das moedas, o Balmós e o Pombo estavam
muito cansados. Decidiram descansar e adormeceram… Enquanto dormia, o nosso
pirata Balmós sonhou com uma bela refeição. O Pombo, ao ouvir o Balmós contar o
seu sonho, sentiu vontade de fazer um desenho.
Observa com atenção a imagem.

Que

peixe

assado

se

come

nas

festas

dos

Santos

Populares?_________________
Que planta é típica ter uma quadra nessas festas? ___________________
Nestas festas de arraial há grupos de pessoas que dançam segurando um arco.
Como se chama essa dança? ___________________________
Escreve a consoante que se repete nas 3 respostas das perguntas anteriores.
No anexo deste 4º desafio, encontrarás um marcador de livros para construíres.

Material necessário: lápis de carvão e borracha.

Ao cair da noite, o Balmós fez uma fogueira e assou uns belos peixes acabadinhos de
pescar. Enquanto comiam, o Pombo agarrou na sua guitarra e começou a cantarolar
algumas canções da sua terra. O Balmós como não as conhecia, decidiu escrever as
letras.
Ajuda o Balmós a ordenar as letras e a formar palavras escondidas nas figuras
geométricas.

AÃBLO

___________

LOEÃM

___________

ROSARP

OOJÃ

___________

__________

CARMANEIJO

________________

IFZLE

__________

Agora, completa as letras das músicas com as palavras que descobriste.

O Balão do João (canção infantil)
O balão do João, sobe, sobe pelo ar
Está feliz o petiz a cantarolar
Mas o vento a

___________

Leva o balão pelo o ar
Fica então o João a choramingar
O balão do João, sobe, sobe pelo ar
Está

________ o petiz a cantarolar

Mas o vento a soprar
Leva o balão pelo o ar
Fica então o João a choramingar
O balão do

_________ ,

sobe, sobe pelo ar
Está feliz o petiz a cantarolar
Mas o vento a soprar
Leva o

___________ pelo o ar…

Capelinha de Melão (Cantiga Popular)
Capelinha de

____________ é de São João

É de Cravo, é de Rosa, é de

_________________

São João está dormindo
Não acorda, não!
Acordai, acordai, acordai,

_________ !

Nas palavras que descobriste, qual é o ditongo que se repete mais vezes?

Junta as 3 letras e o ditongo que descobriste no final de cada etapa. Que palavra
encontraste?

Bom trabalho! Chegaste ao fim do 4º desafio!

Agora, regista a palavra que descobriste,
na bandeira da 4ª ilha do Mapa do Tesouro.

Conto com a tua ajuda para encontrar a chave que o
Pombo escondeu!
Até à próxima aventura!

Depois de encontrares a chave gostava muito de saber a tua opinião
sobre estas aventuras que vivemos em conjunto. Preparei-te umas
perguntinhas para me ajudares.
Agora que somos grandes amigos, posso contar contigo?

OBRIGADO!!!

