2º
ANO

RUBRICA :

PORTUGUÊS
Nome :

INFORMAÇÃO :

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

A “malta do futebol”
Na escola toda a gente os conhecia pela “malta do futebol”. (…)
Constituíam um grupo muito animado, com jogadores para todos os
gostos. Desde o Pedro, guarda-redes tão aplicado quanto pouco
falador, ao João Girafa, muito alto e muito desconjuntado. Do Vasco,
habilidoso a jogar de cabeça, ao Tiago, gordo e pesado no terreno mas
mestre na tática futebolística e na ciência de editar palpites para os
restantes porem em prática. E ainda vários outros, bons amigos fora e
dentro do campo, como o Zé António, também conhecido por Canário
devido ao hábito de estar sempre a assobiar (…).
Nuno Magalhães Guedes, O Espectador Intrometido, Editorial Verbo, 2003 (texto com supressões)

Compreensão da leitura
1 – Quem era a “malta do futebol”?
Era um grupo de

que gostava de

.

2 – Escreve o nome dos cinco jogadores dessa “malta do futebol” referidos no
texto.
,

,

,

,

.

3 – Liga o nome de cada rapaz (coluna A) às suas características (coluna B).
A

B

Pedro
João Girafa
Vasco
Tiago
Zé António

• Muito alto e desconjuntado.
• Aplicado e pouco falador.
• Gosta de assobiar.
• Habilidoso a jogar de cabeça.
• Gordo, pesado e bom a dar a tática.

4 – O Zé António era conhecido por Canário. Porquê?
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5 – O Vasco “era habilidoso a jogar de cabeça”.
Assinala com X a expressão que traduz o sentido da frase.
Costumava jogar de cabeça.
Tinha jeito para jogar de cabeça.

6 – Para fazer o retrato de uma pessoa, temos de caracterizá-la, isto é, referir, por
exemplo, a cor dos olhos, a altura, a simpatia e os gostos.

6.1 – Descreve o teu melhor amigo ou amiga. Mas, antes de escreveres o texto,
preenche a ficha com os dados da pessoa que escolheste.
FICHA
Nome:

Cabelos:

Idade:
Olhos:

Outras características físicas:
Gostos:

6.2 – Com os dados da ficha anterior escreve um texto sobre a pessoa que
escolheste. Faz o desenho dessa pessoa.
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