
• Lê o texto com atenção.

O poço dos desejos

Um homem que desejava ser rico foi até ao poço dos desejos. Antes de atirar a
moeda lá para dentro, espreitou para ver se lá ao fundo era um poço normal, com
água e tudo. Mas ali estava tudo muito escuro, por isso debruçou-se mais. Debru-
çou-se tanto que perdeu o equilíbrio e precipitou-se no fundo do poço.

No fundo do poço dos desejos não havia água, mas sim todas as moedas que
antes dele milhares de homens, mulheres e crianças tinham atirado para formular o
seu desejo. Agora esse homem tinha realizado o seu desejo de ser rico.

Mas logo se apercebeu de que ali não havia nada que comprar, pelo que toda
aquela fortuna não lhe servia para nada. Então atirou a sua moeda para cima das
outras e desejou com todas as suas forças que alguém o tirasse do poço.
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1 – Porque é que o homem que desejava ser rico caiu ao poço?

Pinto & Chinto, Contos para meninos que adormecem logo a seguir, Kalandraka, 2010

Era um poço com água.

Era um poço com milhares de moedas.

Responde ao que te é pedido sobre o texto que acabaste de ler, seguindo as
orientações que te são dadas.

2 – Como era o poço dos desejos? Assinala  com X as  opções que estão de acordo
com o texto.

Era um poço sem água.

Era um poço vazio.

3 – O texto diz: “Agora esse homem tinha realizado o seu desejo de ser rico”. Explica
como é que isso aconteceu.
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4 – Quando estava dentro do poço, o homem formulou um desejo. Qual foi?

6 – Imagina que  passavas  junto  do  poço  dos desejos  e  formulavas um desejo.
Escreve o teu desejo aqui.

5 – Há coisas que o dinheiro pode comprar,  mas  há  outras que nem com a maior
fortuna se conseguem adquirir. Dá exemplos:

7 – Transforma numa frase afirmativa a seguinte frase:

8.1 – Completa a tabela com as palavras destacadas.

9 – Preenche a tabela com os graus dos nomes.

Com dinheiro compra-se: 

Com dinheiro não se compra: 

No fundo do poço dos desejos não havia água.

8 – Identifica a classe a que pertencem as palavras destacadas da frase.

No fundo do poço não havia água, mas sim todas as moedas que antes dele
milhares e milhares de homens, mulheres e crianças tinham atirado para
formular o seu desejo.

Género masculino/Número singular

Género feminino/Número singular

Género masculino/Número plural

Género feminino/Número plural

Grau normal Grau diminutivo Grau aumentativo

homem mulheraça

moedinha
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Escrita de um texto narrativo

11 – Relê  o texto  “O poço dos desejos” e  imagina  o  que  terá  acontecido ao
homem depois  de  ter  formulado  o  seu  desejo com todas as forças que
tinha.
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11.1 – Escreve um texto que seja a continuação do texto anterior. 

10 – Escreve os antónimos das seguintes palavras:

rico fundo dentro tudo escuro comprar
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