
O regresso da D. Andorinha

D. Violeta – Este ano veio mais cedo, D. Andorinha! Onde esteve?
Há muito tempo que não a via.
D. Andorinha – Como sabe, ando sempre a viajar, buscando os
climas mais quentes. Desta vez, estive no Norte de África… O ano
passado, estive na China.
D. Violeta – Na China?! Calcule-se!...
D. Andorinha – É verdade! Mas estou muito cansada com esta vida
agitada. Preciso de descansar…
D. Violeta – Estava cheia de saudades suas, D. Andorinha!
D. Andorinha – E eu também, D. Violeta! Tinha saudades deste ar,
desta terra e deste céu azul de primavera. Olhei para o calendário e
disse para as minhas penas: não fico nem mais um dia! Fiz as malas,
agarrei nos pequenos e parti. E aqui estamos.
D. Violeta – E arranjou ninho com facilidade?
D. Andorinha – Sim. Tenho ninho próprio dos anos anteriores no
beiral da igreja. Quando não, teria os beirais da Câmara Municipal,
do Centro de Saúde, da Casa do Povo, do Quartel dos Bombeiros…
D. Violeta – Pois, pois!... A D. Andorinha tem amigos por toda a
vila. Eu continuo à sombra deste plátano que me abriga da chuva e
do vento…
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• Lê o texto com atenção.

Compreende o texto

1 – Como está escrito o texto?

poesia prosa diálogo

2 – Em que época do ano decorre a ação?
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8 – Copia as expressões seguintes, substituindo as palavras destacadas pelos
seus antónimos.

4 – Qual foi a primeira curiosidade da D. Violeta?

Gramática

veio mais cedo

3 – Quem são as personagens intervenientes?

6 – Em que país esteve ela, no ano passado?

5 – A D. Andorinha anda sempre a viajar. Porquê?

7 – Quais são os locais preferidos pelas andorinhas para fazerem os ninhos?

climas mais quentes

Norte de África

vida agitada
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10 – Observa a frase: A andorinha chegou cansada, da viagem.

11 – O clima de África é quente.

O sujeito

O predicado

10.1. – Transforma a frase dada numa:

Frase exclamativa

Frase interrogativa na forma negativa

11.1. – Transforma a frase, passando o adjetivo para os seguintes graus:

Grau superlativo absoluto sintético

Grau comparativo de superioridade

Grau superlativo relativo de inferioridade

9 – Imagina e escreve três frases que mostrem a existência dos graus da
palavra mala:

Grau normal

Grau aumentativo

Grau diminutivo


