2º
ANO

RUBRICA :

PORTUGUÊS
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

Quando eu nasci
Quando eu nasci
nunca tinha brincado com pedras,
nunca tinha mexido na terra,
nem feito túneis na areia.
Quando eu nasci
nem sonhava que havia céu
As minhas mãos
e que o céu mudava de cor
nunca tinham tocado em nada,
e que as nuvens eram tão bonitas.
só uma na outra.
Quando eu nasci era tudo novo.
Tudo por estrear.
Isabel Minhós Martins, Quando eu nasci, 3.ª ed., Planeta Tangerina, 2010

Compreensão da leitura
1 – A autora refere-se a um momento importante da sua vida. Qual?
Assinala com X a resposta correta.
casamento

primeiro dia de escola

batizado

nascimento

2 – Completa a frase e desenha de acordo com o texto.
Quando eu nasci, nunca tinha…
brincado com

mexido na

feito túneis na

3 – A autora diz: “Quando eu nasci, nunca tinha brincado com pedras.”
Na tua opinião, porque é que a autora nunca tinha brincado com pedras?
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4 – Numera as frases de 1 a 4, de acordo com a ordem do texto.
Quando eu nasci…
… não sonhava que havia céu.
… nunca tinha feito túneis na areia.
… as minhas mãos nunca tinham tocado em nada.
… não sabia que o céu mudava de cor.

5 – Completa as frases.
Quando eu nasci, os meus olhos nunca

.

Quando eu nasci, nunca tinha

.

6 – A autora diz: “Quando eu nasci era tudo (…) por estrear.”
Assinala com X a opção correta.
A palavra estrear quer dizer que…
… nunca tinha sido usado.
… já estava muito usado.

7 – Completa as palavras com ce, ci, que ou qui.
lómetro

______

ba______a

noura

______

ra______ta

8 – Inventa dois versos para juntares aos dois últimos versos da poesia e forma
uma quadra. Ilustra-a.

Quando eu nasci era tudo novo
Tudo por estrear.
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