
Lara no universo

Um dia, Lara descobriu que estava cansada de brincar sempre no seu
planeta azul, com terra, com mares e oceanos e decidiu que ia viajar para o
espaço. Tinha lá em casa o caixote onde veio a televisão nova que os pais
tinham comprado, que estava guardado no fundo do armário e ninguém
mexia nele. Então foi lá buscá-lo, porque era leve e grande como uma nave
espacial. Pintou-o, forrou-o, colou papéis e tecidos, coseu botões azuis e
encarnados para ter botões de comando, colou no fundo o mapa do universo
e meteu lá a Clarisse, a inseparável boneca de pano.

O pai disse-lhe um dia que o universo tinha planetas, estrelas, buracos
negros e que era sempre, sempre infinito. A Lara não conseguiu perceber o
que era um universo infinito, uma coisa que nunca acaba e que parece
crescer cada vez mais, sempre que procuramos o fim. Mas percebeu que,
sendo assim, devia ter imensos sítios por onde brincar. Ora, se era assim, se
tinha lá tudo, então também teria o Planeta Muitas Cores. Quem lhe falou
deste planeta foi a Joana, que já tinha viajado muito.

No planeta Muitas Cores, a Lara viu logo uma gruta cheia de piratas
gigantes.

(…)
E ela, pequenina, lá estava à volta de todos, com uma bandeira numa mão

e um sabre na outra.
Era a Senhora do Mar dos Cristais e comandava um barco tão grande que

todos se afastavam para o barco passar. Quando tentavam parar o barco, a
Lara rangia os dentes, levantava o sabre e dizia: “Saiam da frente, que o
barco azul vai passar!”. E apareciam os piratas todos para fazer mais força. E
depois desatavam a rir-se dos olhares assustados dos capitães, que
desapareciam em fuga.

No Planeta Muitas Cores, a Lara aventureira navegava livre sobre os sete
mares.
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• Lê o texto com atenção.

Compreende o texto

1 – Quem é a personagem principal da história?
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5 – Completa com adjetivos do quadro e de acordo com o texto.

6 – Inventa nomes como no exemplo e tenta completar o quadro.

3 – E o que decidiu fazer?

Gramática

Lara     logo     piratas     uma     viu     de     gruta

2 – Um dia, o que descobriu a Lara?

A Lara descobriu que estava .

Foi buscar o caixote porque era e .

Viu uma gruta cheia de piratas .

cansada
enormes

leve
grande

4 – Ordena as palavras e escreve a frase formada.

Vocabulário

GÉNERO NÚMERO GRAU

Masculino Feminino Singular Plural Normal Aumentativo Diminutivo

homem mulher cão cães gato gatarrão gatinho


