
Lua e Sol

Escondida atrás dos montes, a Lua espreitava e, mal viu a Terra
adormecida, correu ao palácio do Sol.

Tudo naquele palácio reluzia e escaldava.
– Senhor Sol! – chamou ela, batendo a uma porta de fogo.
E logo o Sol apareceu à janela:
– Quem chama por mim? Ah! És tu, ó Lua! Entra… Entra…
Mas a Lua não tinha vontade de entrar naquela fornalha.
– Senhor Sol, desculpe, mas venho com muita pressa. Além

disso, o ar aqui está um pouco abafado.
– Bom… Como chamaste por mim, julguei que me querias

alguma coisa.
– E quero… Quero um bocadinho de luz para o meu luar. A noite

está limpa, vou aproveitá-la.
– Fazes bem. Nada há como uma noite de luar.
– Pouca me basta. Vou ainda em quarto crescente, como sabe.
– Claro que sei. Dirige-te aos meus armazéns. São à esquerda…
– Obrigado, senhor Sol.
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• Lê o texto com atenção.

1 – A que horas do dia te parece que aconteceu o diálogo do texto?

2 – Para que é que a Lua queria a luz do Sol?



Interpretação de Textos – 4º ano

5 – A Lua precisa de luz.

6 – Completa o quadro com nomes.

3 – A Lua não queria entrar no palácio do Sol, porque… (X)

7 – Faz o resumo do texto, procurando responder às perguntas:
Onde estava a Lua? Para onde se dirigia? Que queria ela?
O que encontrou lá? Sempre conseguiu o que queria?

era muito frio.

era tudo muito quente e reluzente.

ainda era muito cedo.

já era muito tarde.

4 – A Lua ia em quarto crescente. Então a Lua… (V ou F)

dava pouca luz porque só se via metade.

precisava de muita luz porque estava toda iluminada.

Só precisava de luz para metade porque a outra metade estava às
escuras.

Eu

Tu

Nós

Eles

Vós

Ela

masculino feminino singular plural

rapariga

cão

homens


