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I – Apresentação do livro 

 

1- Observa a capa e responde: 

a) Nome da coleção ___________________________________________________________ 

b) Nome dos autores do livro ________________________________________________ 

c) Nome do ilustrador ________________________________________________________ 

d) Nome da editora ___________________________________________________________ 

 

2- Folheia o livro e responde. 

a) Quantos capítulos tem o livro? ___________________________________________ 

b) Título do texto final que não pertence a nenhum capítulo 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3- Observa a contracapa e responde. 

a) Nome das personagens principais 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Nome das personagens históricas que encontras nesta viagem 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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II – Descobrir pormenores de cada capítulo 

Capítulo I 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1 – Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                               V            F 

 O rei D. Manuel escolheu Vasco da Gama para  

capitão-mor. 

 O rei e a rainha queriam ir na viagem.  

 Vasco da Gama pediu ao rei para levar o seu 

irmão Paulo.   

 Dentro de casa o rei D. Manuel usava uma coroa 

pesadíssima. 

 O rei vivia no palácio real. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa.   

 

                                                                                                                                                                            V            F 

  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Capítulo II 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                             V                      F 

 O palácio real tinha muitos corredores. 

 Do palácio real avistava-se o rio Tejo. 

 O palácio estava cheio de visitantes estrangeiros. 

 Nas vésperas da partida toda a gente falava na 

grande viagem.  

 Os barbeiros de bordo também eram dentistas. 

 Naquele tempo toda a gente sabia ler. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa.   

 

                                                                                                                                                                            V            F 

  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Capítulo III 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                V                       F 

 No navio os rapazes mais novos eram 

grumetes.  

 As raparigas que iam a bordo eram 

grumetas. 

 As naus estavam ancoradas junto a 

Belém.   

 Vasco da Gama embarcou alguns dias 

antes da partida. 

 As princesas foram ver os navios.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                           V                    F 

 ________________________________________________ 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Capítulo IV 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                                        V                    F     

 Todos os marinheiros sabiam nadar. 

 Toda a gente estava contente com a viagem. 

 Havia gente que não concordava com a  

viagem.  

 De terra para as naus ia-se de botes a remos. 

 Não era permitido levar animais a bordo. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                             V                       F 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Capítulo V 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                                V                   F 

 A partida dos navios foi a 8 de Junho de 1497. 

 O rei assistiu à partida. 

 Vasco da Gama viajava na nau Bérrio. 

 Ao largo das Ilhas Canárias levantou-se nevoeiro 

espesso.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                                 V                   F 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Capítulo VI 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                              V                      F 

 Nos navios matavam-se animais para cozinhar e 

comer. 

 Vasco da Gama tinha mais saúde que Paulo da 

Gama.  

 Os grumetes não eram obrigados a obedecer ao 

mestre.  

 A bordo havia ratos. 

 Os marinheiros dormiam em quartos muito  

confortáveis.    

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                                V                    F 

 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Capítulo VII 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                         V                           F                            

 No cesto da gávea nunca ia ninguém. 

 As naus reencontraram-se antes de chegar a 

Cabo Verde. 

 Os navios ancoraram junto da ilha de Santiago. 

 Em Cabo Verde as pessoas não estavam 

habituadas a visitas de navegadores.   

 Os marinheiros aproveitaram a paragem para 

encher as pipas com água doce.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                                   V                            F 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Capítulo VIII 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                       V                           F 

 Acontecia os marinheiros terem piolhos. 

 Havia poucos divertimentos a bordo. 

 Nunca havia brigas a bordo. 

 Às vezes os homens mudavam de nau. 

 Viajavam padres nos navios. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                      V                            F 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Capítulo IX 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                      V                              F 

 Os portugueses já conheciam a Baía de Santa 

Helena.  

 A chegada à baía de Santa Helena foi uma 

alegria.  

 Quem deu o nome à baía de Santa Helena foi  

o padre. 

 A baía de Santa Helena era habitada. 

 Fernão Veloso foi perseguido por leões e  

elefantes.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                      V                              F 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Capítulo X 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                         V                           F 

 A passagem do cabo da Boa Esperança desta 

vez foi fácil. 

 Os navios ancoraram na Angra de São Brás. 

 Bartolomeu Dias já tinha estado na Angra de 

São Brás. 

 Vasco da Gama mandou abandonar a naveta 

de mantimentos. 

 No Oceano Índico foram apanhados por uma  

grande tempestade. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                         V                           F      

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Capítulo XI 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                           V                        F 

 Pêro de Alenquer era um piloto famoso. 

 O turno de serviço da meia-noite às quatro 

chamava-se modorra.  

 Martim Afonso falava várias línguas. 

 Álvaro Velho fez um diário de viagem. 

 Na “Terra da Boa Gente” houve conflitos 

e brigas.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e uma frase que seja falsa. 

                                                                                                            V                        F 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Capítulo XII 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                      V                              F 

 A seguir à Terra da Boa Gente navegaram 

longe de terra.   

 O padrão São Rafael ficou junto ao rio dos  

Bons Sinais.  

 O rio dos Bons Sinais é um dos braços do 

Zambeze. 

 Nesta etapa da viagem os marinheiros 

apanharam escorbuto.  

 O escorbuto tratava-se com banhos de água 

salgada.   

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                      V                              F 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
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Capítulo XIII 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                       V                            F 

 Depois do rio dos Bons Sinais, dirigiram-se à 

ilha de Moçambique.  

 O chefe da ilha de Moçambique era um sultão. 

 Na ilha de Moçambique correu tudo bem. 

 O sultão ofereceu aos portugueses dois pilotos 

mouros. 

 As paragens seguintes foram em Mombaça e em 

Melinde. 

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                      V                              F 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Capítulo XIV 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                         V                      F 

 De Melinde até à Índia demoraram vinte e três 

dias. 

 Durante essa travessia esteve sempre bom 

tempo.  

  A primeira cidade indiana que viram foi 

Calecute.  

 O primeiro português que saiu em terra foi 

Álvaro Velho. 

 O primeiro visitante que subiu a bordo foi o  

mouro Moçaíde.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                          V                      F 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Capítulo XV 

 

Título: ___________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                                        V                       F         

 Vasco da Gama foi levado à presença do Samorim 

a cavalo. 

 Quando Vasco da Gama regressou à nau vinha 

muito satisfeito.   

 O palácio do Samorim era riquíssimo. 

 Os marinheiros foram todos a terra no mesmo dia. 

 A religião hindu considera as vacas sagradas.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                               V                     F 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Capítulo XVI 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                     V                               F 

 Na Índia não há macacos. 

 As relações entre os portugueses e os indianos 

foram fáceis e amigáveis. 

 O Samorim enviou uma carta ao rei de Portugal.  

 No regresso, o pirata Timoja tentou atacar as 

naus. 

 No regresso, os marinheiros tornaram a adoecer 

com escorbuto.  

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                     V                               F 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Capítulo XVII 

 

Título: ______________________________________________________________________ 

 

1- Assinala com X as respostas certas. 

                                                                                                                      V                        F 

 Como já havia poucos marinheiros, queimaram  

a nau São Rafael. 

 Paulo da Gama adoeceu gravemente na viagem 

de regresso. 

 Vasco da Gama levou o irmão para a ilha 

Terceira. 

 O primeiro capitão a chegar a Lisboa foi Vasco 

da Gama. 

 O rei D. Manuel I recebeu Vasco da Gama com  

grandes festejos.    

 

2- Acrescenta uma frase que seja verdadeira e outra que seja falsa. 

                                                                                                             V                       F 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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III – Viagens antigas, viagens atuais 

 

1- Assinala com X as frases que correspondem a viagens do século XV e do 

século XXI. 

                                                                                                      Séc. XV               Séc. XXI  

 Viagem de Lisboa à Índia de nau. _________________________________ 

 Viagem de Lisboa à Índia de avião. _______________________________ 

 Tempo de viagem: mais de seis meses. ___________________________ 

 Tempo de viagem: menos de um dia. ____________________________ 

 Petróleo como fonte de energia. __________________________________ 

 Vento como fonte de energia. _____________________________________ 

 Viagem para homens, mulheres e 

crianças de todas as idades. ________________________________________   

 Viagem só para homens e rapazes. ________________________________ 

 Conservação dos alimentos no frigorífico. _______________________ 

 Conservação dos alimentos em sal. _______________________________ 

 Comida diferente em terra e a bordo. ____________________________ 

 Comida igual em terra e a bordo. _________________________________ 

 Contacto permanente entre o comandante 

e a terra. _____________________________________________________________ 

 Impossível estabelecer contacto à 

distância. __________________________________________________________ 



 

 

 

            www.editorial-caminho.pt  |  www.leya.com  |  www.uma-aventura.pt   
 

 
Viagem à Índia 

FICHA DE TRABALHO 

21 

 Rotas (caminhos) mal conhecidos. __________________________________ 

 Rotas (caminhos) bem conhecidos. _________________________________ 

 Casas de banho a bordo. ____________________________________________ 

 Sem casas de banho a bordo. _______________________________________ 

 Cadeiras estufadas a bordo. ________________________________________ 

 Bancos de madeira a bordo. ________________________________________ 
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IV – Na pista do pormenor 

 

1- Dá um título à ilustração do último capítulo. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2- Descobre em que página cada capítulo está a seguinte informação: 

                                                                                                                           Página 
 Orlando lembrou à Ana e ao João que deviam fingir 

ser seus netos.                                                                           ________ 

 A empregada da venda disse que Álvaro Velho era 

do Barreiro.                                                                                ________ 

 O mestre ordenou que se apresentassem nessa 

mesma tarde prontos para embarcarem.                         ________ 

 A nau Bérrio esteve para se chamar São Miguel. 

 Os pilotos tinham bússolas.                                                  ________ 

 Os músculos de uma galinha sem cabeça ainda 

podem mexer.                                                                           ________ 

 Muitas crianças de Alcochete foram batizadas com 

o nome do rei.                                                                           _________ 

 Nas naus comia-se feijão.                                                      _________ 

 Antes de desembarcarem, foi um piloto medir a 

profundidade da água.                                                          _________ 
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 Vasco da Gama comprou um boi na Angra de São  

Brás.                                                                                              ________ 

 O último sítio de que havia informações era a boca 

de um rio que Bartolomeu Dias batizara com o nome 

de rio do Infante.                                                                       ________ 

 Os portugueses encontraram comerciantes vestidos 

com túnicas de seda.                                                                ________ 

 Álvaro Velho escreveu no seu diário que Melinde se 

parece com Alcochete.                                                             ________ 

 Os portugueses avistaram pela primeira vez a Índia 

no dia 27 de Maio de 1498.                                                    ________ 

 No palácio de Samorim havia peças de ouro maciço.    ________ 

 Moçaíde pediu a Vasco da Gama que o levasse para 

Lisboa.                                                                                           _______ 

 A população da ilha Terceira deu todo o apoio aos  

navegadores.                                                                               _______   
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V – Outras pesquisas 

 

1- Para fazer uma pesquisa sobre Vasco da Gama, procura na biblioteca 

um livro chamado Os Descobrimentos Portugueses – As Grandes Viagens 

de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Lê as páginas 42 e 43 e depois 

preenche esta ficha. 

 

Bilhete de Identidade de Vasco da Gama 

 

Vasco da Gama era filho de __________________________________________________ e de 

____________________________________________________________________. 

Teve quatro irmãos, __________________ ______________________ __________________ 

__________________. Nasceu no ano ________________. Teve _______________________ 

filhos. Morreu em ________________________________ no ano ____________________. 

Está sepultado ___________________________ ao lado de ___________________________.  
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2- Para receber dados do rei D. Manuel I, procura na biblioteca o livro Um 

Cheirinho de Canela da coleção “Viagens no Tempo”. Lê as páginas 109, 

117, 118, 120 e 121 e preenche a seguinte ficha. 

 

Bilhete de Identidade do rei D. Manuel I 

 

D. Manuel I nasceu em ______________________________________ no dia  de ___________ 

do ano ________________. Subiu ao trono no ano _________________________. 

O povo deu-lhe o cognome de ___________________________________________________. 

Casou a primeira vez no ano  _____________________ com ______________________ que 

era filha _____________________________. Desta mulher teve um filho que recebeu o 

nome de _____________________________________________________________________________. 

Casou a segunda vez em _________________________________ com ____________________ 

que era filha ________________________________________________. Desta mulher teve os 

seguintes filhos: 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 
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__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

__________________________________ que nasceu em ____________________________________ 

Casou pela terceira vez em _________________ com _________________________________ 

que era irmã de _______________________________________________________________. 
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3- Para saber como era o rei D. Manuel I podes ler a página 110. Regista as 

informações obtidas, desenha e pinta o retrato de acordo com essas 

informações. 

 

Retrato físico de D. Manuel I 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   
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4- Para saber quais os gostos do rei, podes recolher informações nas 

páginas 110, 112 e 113. Regista as informações e escolhe um dos 

passatempos do rei para fazeres um desenho. 

 

Informações 

O rei gostava de: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VI – Jogo 

 

1- Se tens boa memória és capaz de numerar as ilustrações pela ordem 

em que aparecem no livro. Tenta completar este jogo o mais depressa 

possível. Podes cronometrar. Se preferires, imprime, recorta e cola na 

ordem certa.  
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2- Se gostas de pintar, escolhe uma das ilustrações, amplia, imprime e 
pinta-a. 
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Ficha para leitura de obra integral ou por capítulos 

 

Título do livro: ______________________________________________________________________ 

Autor (es): ___________________________________________________________________________ 

Editora: ______________________________________________________________________________ 

Género: ______________________________________________________________________________ 

Capítulo: _____________________________________________________________________________ 

 

Personagens 

Principais Secundárias 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Ação 

 

Onde se passa Quando se passa Acontecimentos 

principais 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Ficha para sistematização de informações obtidas nos livros da coleção 

“Viagens no Tempo” 

 

Título: _______________________________________________________________________________ 

Autor (es): ___________________________________________________________________________ 

Editora: ______________________________________________________________________________ 

 

Personagens principais: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Personagens históricas (reais) que são referidas no texto: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Época em que decorre a ação: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Acontecimento central da história: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Acontecimento que mais te interessou (se desejares explica porquê): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Indica pelo menos três conhecimentos que adquiriste com a leitura deste 

livro: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Retrato das personagens principais 

 

Texto escrito Ilustração 

Nome:___________________________________ 

Retrato físico: __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Retrato psicológico: __________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Nome:___________________________________ 

Retrato físico: __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Retrato psicológico: __________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Nome:___________________________________ 

Retrato físico: __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Retrato psicológico: __________________ 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 
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A cena mais emocionante 

 

Título do livro: ______________________________________________________________________ 

Coleção: _____________________________________________________________________________ 

Autoras: _____________________________________________________________________________ 

Editora: ______________________________________________________________________________ 

 

A cena mais emocionante 

 

Resumo:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Ilustração da cena 
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A personagem preferida 

 

Título do livro: ______________________________________________________________________ 

Coleção: _____________________________________________________________________________ 

Autoras: _____________________________________________________________________________ 

Editora: ______________________________________________________________________________ 

 

A MINHA PERSONAGEM PREFERIDA É: __________________________________________ 

PORQUE:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

O RETRATO (ILUSTRAÇÃO): 

 

  


