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Compreensão da leitura

• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Escreve o teu nome completo.

Os nomes

Porque é que me chamo coelho?
e não me chamo melão?
Porque é que me chamo lagartixa
e não me chamo cão?
Porque é que me chamo uva
e não me chamo chuva?
Porque é que me chamo Maria do Céu
e não me chamo chapéu?
Porque é que me chamo pedra
e não me chamo perna?
Porque é que me chamo cebola
e não me chamo papoila?

Maria Alberta Menéres, Conversas com Versos, Edições ASA, 2005

Porque é que me chamo casa
e não me chamo asa?
Porque é que me chamo Sol
e não me chamo Lua?
Porque é que me chamo Lua
e não me chamo caracol?
Cada coisa tem seu nome
para assim ser conhecida.
Mas se tivesse outro nome
em vez daquele que tem,
lá voltaria outra vez…
a pergunta repetida:
“Porque é que me chamo assim?”

2 – Escreve o primeiro nome do teu pai e o primeiro nome da tua mãe.

3 – Escreve os nomes de três objetos que existam na tua sala de aula.

4 – Completa o quadro de acordo com o texto.

Pai: Mãe:

Nomes de animais Nomes de alimentos Outros nomes



9 – Completa as frases com o nome correto do quadro ao lado.

Interpretação de Textos – 2º ano

8 – Na lista de palavras seguinte,  rodeia  apenas  aquelas  que  são  nomes  de
pessoas, animais ou objetos.

5 – Joga o jogo do “Quem sou eu?”.

6 – Procura no texto as palavras que rimam com:

7 – Completa com os nomes referidos no final do texto.

Eu era um animal gigantesco.
Alguns de nós eram altos como um edifício de três andares.
Alguns comiam erva e outros comiam carne de outros animais.
A minha espécie desapareceu há muitos milhares de anos.

Quem sou eu? Sou

minhoca          minha          garfo          pedra          para          Maria          mas

melão/

cebola/

uva/

casa/

céu/

Sol/

Nome da autora:

Nome da obra (ou título da obra):

Nome da Editora:

Maria

Conversas

O já sabe ler e escrever.

O esconde-se entre as pedras.

O derrete corações.

O baloiça com o vento.

amor

Gonçalo

pinheiro

lagarto

10 – Completa as frases com nomes do texto.

O ladra muito.

A recebeu uma rosa encarnada.

Hoje está um dia de .

O rouxinol tem uma ferida.


