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A árvore

No largo diante da escola há uma amoreira muito antiga. No dia da
árvore cada menino escreveu uma frase sobre ela. A Joana copiou-as
no quadro e pôs pontos e vírgulas a ligá-las.

– Fizeram um poema! – disse a professora.
Os meninos ficaram, de repente, muito silenciosos porque não

sabiam que eram poetas.

Interpretação de Textos – 2º ano

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

Luísa Ducla Soares (texto inédito)

A árvore é a cidade dos ninhos,
É um chapéu de sol que canta.
A árvore dança com o vento,
Chora com a chuva, dá fruta para o doce da minha avó.
A árvore é uma estátua verde,
Com um coração no tronco.
A árvore é um génio,
Inventa oxigénio.
As suas folhas parecem mãos a dizer adeus.
Que seria dos bichos da seda sem a árvore?
A árvore está sempre ali, à nossa espera.
A árvore é a vida.

Compreensão da leitura

1 – O que comemoravam as crianças naquele dia?

2 – O que fizeram os meninos da escola para festejar esse dia?

3 – Explica por que razão as crianças ficaram em silêncio?



Interpretação de Textos – 2º ano

4 – Lê a frase.

2 – Escreve as frases, substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo
significado.

1 – Escreve as frases, fazendo as alterações necessárias.

4 – Sublinha os nas frases.

Conhecimento explícito da língua

“Que seria dos bichos da seda sem a árvore.”

“A árvore dança com o vento, chora com a chuva…”

cria

à frente

sábio

velha

“No dia da árvore cada menino escreveu uma frase sobre ela.”

“As suas folhas parecem mãos a dizer adeus.”

- Qual será a árvore a que a autora se refere?

“A árvore dança com o vento.”

As

“Os meninos ficaram muito silenciosos porque não sabiam que eram poetas.”

O

“No largo diante da escola há uma amoreira muito antiga.”

“A árvore é um génio, inventa oxigénio.”

3 – Escreve o género e o número dos nomes:

género palavra número

vento

poetas

árvore

vírgulas


