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3º
ANO

João Ar-Puro

• Lê o texto com atenção.

João Ar-Puro era o melhor amigo dos pássaros, dos peixes e das
árvores de fruto. Era amigo dos camponeses e dos animais
domésticos. Todos gostavam dele por ser alegre, trabalhador e
saudável.

João Ar-Puro era filho da Brisa do Mar e do Vento Norte. Com
eles aprendera a respirar fundo o ar fresco que vem dos campos, a
encher o peito com a aragem fria do mar que sabe a sal. Havia
rapazes e raparigas que se riam dele por andar sempre a correr e a
saltar, por colher frutos nos pomares, por acompanhar o voo dos
pássaros. Mas ele não se importava. E quanto mais eles se riam,
mais ele se sentia bem com a vida que levava, entre a água e o
vento, entre o sol e a terra semeada.

Interpretação de Textos – 3º ano

José Jorge Letria

1 – João Ar- Puro era… (X)

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

2 – De quem era amigo?

3 – Completa a frase para dizeres como era o João Ar-Puro.

um menino do campo. uma criança da cidade.

o ar puro e fresco de que os seres vivos precisavam.

Ele era



Interpretação de Textos – 3º ano

4 – Donde vinha o João Ar-Puro?

5 – As crianças riam-se dele. Porquê?

8 – Imagina uma pequena história onde entrem como personagens um
menino doente, uma menina saudável e o ar puro do campo.
Conta a história e dá-lhe um título.

6 – João Ar-Puro era amigo dos camponeses e dos animais domésticos.

VOCABULÁRIO

Camponeses são pessoas que

Animais domésticos são animais que

GRAMÁTICA

7 – Escreve debaixo de cada frase: afirmativa ou negativa

EXPRESSÃO ESCRITA

João Ar-Puro tinha saúde. Então era                                                        .
triste
alegre

saudável

João Ar-Puro não era uma pessoa. Era o ar puro e fresco do campo.


