
• Lê o texto com atenção.

Os encontros de verão

1 – Assinala com X, o assunto principal do texto.

Miguel Sousa Tavares, O segredo do rio, Gailivro, 6ª edição, Relógio d`água, 2001 (excerto adaptado).

• Responde às questões.

Chegou o verão e os dias lindos continuaram, mas agora com mais calor. Estava
sempre sol, e noites claras de estrelas, e em breve a mãe do rapaz autorizou-o a
passar a tomar banho no rio, porque já não estava frio. Esses foram os tempos de
grande brincadeira entre o rapaz e o peixe. Juntos mergulhavam dentro de água, o
rapaz agarrado à cauda do peixe, que nadava à superfície e o arrastava com toda a
força, como se fosse um barco a motor. Às vezes, o peixe parava num ponto no meio
do rio e dizia: «agarra-te ao meu rabo com força que vamos mergulhar lá no fundo,
para eu te mostrar umas pedras muito bonitas». E o rapaz agarrava-se com as duas
mãos à cauda do peixe, fechava a boca e, com os olhos muito abertos, descia até ao
fundo do rio e voltava para cima agarrado a ele. Os outros peixes, que os viam assim
debaixo de água, olhavam espantados para eles e paravam no sítio onde estavam,
suspensos de admiração e com os olhos muito abertos, como os das crianças no
circo.

Nas noites mais quentes desse verão, quando o calor não o deixava dormir, o
rapaz descia, silencioso, pela janela do quarto e vinha até ao ribeiro. Então, atirava
umas pedrinhas para dentro de água, que era o sinal combinado para chamar o seu
amigo. E o peixe, que dormia no buraco, feito com pedras e ramos de árvores
arrastados pela corrente, acordava com o som das pedras a cair dentro de água, e
vinha ter com o rapaz à margem. E aí ficavam a conversar muito tempo, o rapaz
contando o que se passava na escola e em casa, e o peixe contando tudo o que
acontecia debaixo de água, dentro do rio.
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2 – Quais as razões que levaram a mãe a autorizar o rapaz a tomar banho no rio?

5 – Depois do verão, que estação do ano se inicia?

7 – Lê a frase e completa a tabela.

3 – O que queria o peixe mostrar ao rapaz no fundo do rio?

4 – Como estavam os dias antes da chegada do verão?

6 – Escreve os sinónimos das palavras.

Autorizar      (…”autorizou-o”…) -

Admiração     -

O João nadou no rio no meio de um cardume.

Nome comum Verbo Nome comum coletivo
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12 – Conjuga o verbo nadar.

8 – Escreve a frase na forma negativa.

9 – Classifica as palavras quanto ao número de sílabas.

10 – Organiza as palavras por ordem alfabética.

rio

espantados

rapaz

janela

11 – Completa.

…”o rapaz agarrava-se com as duas mãos à cauda do peixe,
fechava a boca e (…) descia até ao fundo do rio”…

cauda        rapaz        calor        rio        ribeiro

Sujeito

Predicado

Grupo Móvel (G.M.)

Ontem, o rapaz nadou no rio.

Presente do Indicativo

Eu

Tu

Ele

Nós

Vós

Eles

Pretérito Perfeito

Eu

Tu

Ele

Nós

Vós

Eles

Futuro do Indicativo

Eu

Tu

Ele

Nós

Vós

Eles
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• EXPRESSÃO ESCRITA

Imagina que também foste nadar naquele rio e encontraste o rapaz e o peixe. O que
fizeram juntos? O que conversaram?
Conta tudo o que passou nesse dia e dá um título à tua aventura.
Não te esqueças de:

– respeitar o tema proposto;
– incluir todos os componentes da narrativa: quem, quando, onde, o quê e como;
– usar os sinais de pontuação do diálogo: dois pontos e travessão. 
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