
Dia feriado

Certo dia
ao meio-dia
à hora de ponta
um carro elétrico
resolveu
fazer feriado
por sua conta...

Estou farto
farto de trabalhar
hoje quero ir passear.

Dizem que se está bem
no jardim de Belém
pois vou até lá
e vou já a correr
sem querer saber
do que possam dizer.

Nas paragens
reinava a maior confusão.
seria alguma aflição?
Onde iria um elétrico vazio
a correr naquele corrupio?

Quando chegou a Belém
o elétrico
para não dar nas vistas
misturou-se com os 
turistas.
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• Lê o texto com atenção.

Visitou os monumentos
e ouviu uma guia
muito apressada
fazer da história
grande baralhada.

Deixou os turistas
e ainda bem
pois foi comer
pastéis de Belém.

Comeu meia centena
com açúcar e canela
e depois voltou a passear
e foi ver o mar...

Ao cair da noite
regressou a Lisboa
pela beira-rio
sem um lugar vazio
e muito contente
como toda a gente
que de vez em quando,
em vez de trabalhar,
vai ver o mar...
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Compreende o texto

1 – Assinala a resposta certa.

2 – O carro elétrico decidiu fazer feriado. Em que altura do dia?

1.1. – O texto está escrito em:

poesia prosa banda desenhada

3 – Qual o motivo desta decisão?

4 – O que fez para não dar nas vistas?

5 – Como passou a tarde?

6 – Assinala o estado de espírito com que regressou do passeio.

desanimado aborrecido feliz dececionado

7 – Explica, por palavras tuas, o significado das seguintes expressões.

Vocabulário

à hora de ponta

para não dar nas vistas
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11 – Completa a frase seguinte com o determinante possessivo adequado e
de acordo com o texto.

Gramática

8 – Escreve expressões antónimas.

9 – Transcreve do texto as palavras que rimam com:

12 – Assinala com X, o tempo verbal do primeiro verso.

regressou a Lisboa

um lugar vazio

muito contente

trabalhar

turistas

apressada

gente

10 – Considera a frase:

10.1. – Em que grau se encontra o adjetivo?

«Naquele dia, o elétrico estava mais contente do que no dia anterior.»

10.2. – Volta a escrever a frase no grau comparativo de igualdade.

O elétrico achou que era a                                     vez de fazer feriado.

meu     ⚫ seus     ⚫ nossa     ⚫ teu     ⚫ sua

Presente Passado Futuro


