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A lenda de S. Martinho

• Lê o texto com atenção.

Num dia tempestuoso ia S. Martinho, valoroso soldado,
montado no seu cavalo, quando viu um mendigo quase nu,
tremendo de frio, que lhe estendia a mão suplicante e gelada.

S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a sua mão
carinhosamente na do pobre e, em seguida, com a espada cortou
ao meio a sua capa militar, dando metade ao mendigo.

E, apesar de mal agasalhado e de chover torrencialmente,
preparava-se para continuar o seu caminho, cheio de felicidade.

Mas subitamente, a tempestade desfez-se, o céu ficou límpido e
um sol de estio inundou a terra de luz e calor.

Diz-se que Deus, para que se não apagasse da memória dos
homens o ato de bondade praticado pelo santo, todos os anos,
nessa mesma época, cessa por alguns dias o tempo frio e o céu e a
terra sorriem com a bênção dum sol quente e miraculoso.
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2 – Como estava o tempo nesse dia?

3 – Quem é que S. Martinho encontrou naquele dia?

• Responde às questões.

1 – Quais são as personagens deste texto?
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4 – Como estava o mendigo?

5 – O que fez S. Martinho para ajudar o mendigo?

6 – Porque é que se diz que todos os anos nessa época está bom tempo?

7 – Quem é o autor do texto?

8 – Assinala com uma cruz (X) a resposta certa.

O texto é escrito em… prosa texto oral poesia

9 – Assinala o grupo em que todos os nomes são do género masculino.

dia
mão
soldado
valoroso

felicidade
terra
capa
quente

cavalo
mendigo
santo
sol

10 – Escreve palavras da família de:

terra

sol

• Funcionamento da língua - gramática
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11 – Lê a frase e escreve-a:

O soldado deu metade da sua capa ao mendigo.

12 – Copia as frases substituindo as palavras destacadas pelos seus
antónimos.

13 – Faz uma banda desenhada sobre a história que leste.

género feminino:

forma negativa:

tipo interrogativo:

tipo exclamativa:

número plural:

O mendigo estava gelado.

S. Martinho foi bondoso.

O soldado partiu feliz.
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14 – Escreve expressões sinónimas.

Cheio de felicidade.

16 – Transcreve do texto.

17 – Ordena as palavras e organiza uma frase.

Chover torrencialmente.

15 – Expande a frase.

Num dia tempestuoso.

um nome comum, masculino, singular:

um nome próprio:

uma forma verbal no passado:

a     sol     calor     e     inundou     O     de     luz     terra

18 – Divide a frase seguinte e indica:

S. Martinho parou o cavalo e pousou a sua espada.

o predicado:

o sujeito:

os nomes:

os verbos:

18.1. Escreve a frase anterior:

no presente:

no futuro:
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