3º
ANO

PORTUGUÊS
Nome :

RUBRICA :

INFORMAÇÃO :

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

Mãe
Não sei se já reparaste alguma vez ao que sabe dizer «Até logo,
mãe!». Mas é a coisa melhor do mundo dizer isso, logo de manhã, e
levar o sorriso da nossa mãe dentro de nós.
Se fecho os olhos e penso na minha mãe, vejo-a sempre de
agulhas na mão ou enchendo jarras de flores; a nossa casa é uma
festa de plantas verdes. Vejo-a sorrir, recomendando: «Come o
lanche!», «Não bebas água depressa quando estiveres
transpirada!», «Cuidado ao atravessares a rua!».
– Até logo, mãe!
Desvia-me a franja da testa, vê mais uma vez se os laços que me
seguram as tranças estão bem apertados e sorri.
E saio com o sorriso da minha mãe guardado no olhar.
Maria Rosa Colaço

1 – De acordo com a autora do texto, qual é a coisa melhor do mundo?

2 – Diz quais são as recordações que o narrador tem de sua mãe.

3 – O narrador será um rapaz ou uma rapariga?

4 – Copia uma expressão do texto que justifique a resposta anterior.
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5 – A mãe seria muito ou pouco cuidadosa com a filha?

6 – Copia uma expressão do texto que justifique a resposta anterior.

7 – Indica o grau aumentativo e o diminutivo das seguintes palavras…
AUMENTATIVO

DIMINUTIVO

casa
jardim
8 – Escreve duas palavras da família de casa.

9 – Faz o retrato da tua mãe, seguindo o esquema que te é apresentado.
INTRODUÇÃO:

Como se chama a tua mãe? Onde vive? Que idade tem?

DESENVOLVIMENTO:

Como são os seus cabelos, os seus olhos, a sua boca, as
suas mãos…? Que qualidades tem ela? De que gosta?

CONCLUSÃO:

Que pensas da tua mãe?
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