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Discussões e acordos

Por vezes o João discutia com os amigos. Principalmente com o Rui,
que queria decidir sempre qual o jogo a jogar ou que brinquedos
escolher. Costumavam discutir acerca de tudo! Mas no fim acabavam
por chegar a acordo e brincavam juntos. As discussões entre amigos
depressa se esquecem!

Normalmente é difícil saber quem começou uma discussão, mas no
entanto o importante é dizer “desculpa!” quando perceberes que
fizeste com que o teu amigo ficasse triste.

Núria Roca, Os amigos, Ambar, 2011 (excerto)

Compreensão da leitura

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

Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Como se chamam os dois meninos de que fala o texto?

2 – Porque razão é que o João discutia com o Rui?
Assinala com X a resposta correta.

Por causa dos jogos e das brincadeiras.

Porque não gostavam um do outro.

Porque o Rui queria sempre decidir qual o jogo ou brincadeira a fazer.

3 – Como terminavam as discussões? Assinala com X a resposta correta.

Zangavam-se e nunca mais se falavam.

Não jogavam um com outro.

Chegavam a acordo e depois brincavam.

4 – O que achas da atitude do Rui em relação aos amigos?



11 – Separa as palavras e escreve corretamente a frase.

12 – Completa as palavras com a última sílaba da palavra João.

Interpretação de Textos – 2º ano

10 – Escreve a primeira frase do texto. Atenção: em cada quadrado branco só cabe
uma letra.

5 – O que farias se tivesses um amigo como o Rui?

6 – Como são os teus amigos?

7 – Quando discutes com os teus amigos, no final pedes desculpa?

8 – Transcreve a frase do texto que indica o que acontece quando há discussões
entre amigos.

9 – Durante uma discussão com um amigo, que sentimento vemos na cara dele
que nos faz pedir desculpa? Assinala com X a opção correta.
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