3º
ANO

PORTUGUÊS
Nome :

RUBRICA :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
• Lê o texto com atenção.

O ciganito
Tobilas é um ciganito que mora debaixo de uma oliveira grande,
junto da estrada. É muito vivo, toca gaita de beiços, cavalga os
burros todos e sobe até aos mais altos ramos do olival.
Tobilas não tem roupas bonitas. É um ciganito pobre. Mas não se
importa. Corre pelos campos, salta as ribanceiras para brincar com
as rãs e come amoras silvestres.
Uma destas tardes, Tobilas demorou mais tempo a passear pelos
silvados e o pai teve de ir à sua procura. Encontrou o Tobilas lá
muito longe, tão longe que já não havia olival.
Disse-lhe então, um bocado zangado:
– Vai para casa, Tobilas, que a mãe está em cuidados!
E o Tobilas veio a correr pelos campos e foi deitar-se debaixo da
oliveira grande que não tem portas nem janelas mas é a casa dele.
Eduardo Olímpio

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

1 – Onde mora o Tobilas?

2 – Marca (X) na opção correta.
A casa dele é grande.

Ele não tem casa.

Ele vive na cidade.

3 – Diz algumas coisas que ele faz durante o dia.
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4 – Por que é que o pai, teve de o ir procurar?

5 – Risca as frases que, de acordo com o texto, não dizem a verdade.
⚫ Tobilas é um rapaz triste e vaidoso.

⚫ Veste roupas bonitas.

⚫ Gosta muito de música.

⚫ Sabe andar a cavalo.

VOCABULÁRIO

6 – Troca as palavras destacadas pelos seus significados.
Gaita de beiços.

Gaita de

.

Cavalga os burros.
A mãe está em cuidados.

os burros.
A mãe está

.

monta
aflita
música
lábios

GRAMÁTICA

7 – Enriquece a frase seguinte com as palavras: vivo e esperto.
Tobilas é um ciganito.

8 – Tobilas corre pelos campos.
O verbo desta frase é

.

EXPRESSÃO ESCRITA

9 – Tobilas é um rapaz esperto mas tem alguns comportamentos que podem
ser perigosos.
Escreve alguns conselhos que gostasses de dar ao Tobilas para que não lhe
aconteça nada de mal nas suas brincadeiras.
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