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O Amolador

Aparece na aldeia uma vez em cada ano. Traz um carrinho
engraçado, feito de rodas e pedal, que empurra à mão. E uma gaita,
que guarda com muitos cuidados no bolso. Ninguém sabe o nome,
donde vem, onde nasceu.

Entra na aldeia sem pressas e toca a gaita. As mulheres procuram no
fundo da gaveta as facas que cortam mal e, nos cestinhos de costura,
as tesouras com mossas.

– A…MO…LA…DOOOOOOOOOOOORRRRRRRRR! – grita o homem
com voz rouca, à espera da clientela.

E, num instante, junta-se um magote de gente com facas e tesouras.

Compreensão da leitura

Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Diz em que lugar se passam as cenas desta história?

• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

António Mota, Abada de História

2 – Quem empurrava o carrinho?

3 – Que objetos traziam as pessoas para o amolador afiar?

4 – Assinala com uma cruz (X) a frase que está de acordo com o texto.

5 – Quantos parágrafos tem este texto?

O amolador tocava uma gaita e gritava para anunciar a sua chegada.

O amolador batia às portas para anunciar a sua chegada.

6 – Sublinha no texto, a vermelho, os verbos.



Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Procura no teu dicionário o significado das palavras:

Constrói um pequeno texto, respondendo às seguintes perguntas:

1 – Completa as seguintes palavras com ás ou az e volta a escrevê-las.

rouca -

magote -

Ortografia

rap

2 – Completa as definições que se seguem com o nome da profissão correspondente.

- homem que afia facas e tesouras:

Vocabulário

- homem que apanha peixes:

- homem que faz portas de madeira:

- homem que cultiva os campos:

- homem que faz o pão:

- homem que transforma o grão em farinha:

3 – Organiza dois grupos de palavras que rimem, utilizando nomes de profissões.

oleiro

professor

tr

m

anan

cab

g

Expressão Escrita

• Que profissão gostarias de ter no futuro? Porquê?
• Que farás? Que instrumentos utilizarás?
• Sentir-te-ás feliz com essa profissão? Porquê?


