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3º
ANO

Avô e neta

• Lê o texto com atenção.

O avô Manuel tossia, tossia sem parar. E, dos seus olhos já
esbranquiçados, saíam duas lágrimas de tristeza.

Rita aproximou-se dele e disse-lhe carinhosamente:
– Avô, isso vai passar! Amanhã já estará melhor e poderemos ir

à mata correr e apanhar o ar puro da montanha.
– Nunca mais vou ficar bom, minha querida! O maldito tabaco

deu cabo de mim, estragou a minha saúde. Ah! Se eu pudesse
voltar atrás… – afirmou o avô, tossindo cada vez mais.

Rita colou os seus lábios ao rosto do avô e afagou ternamente a
sua cabeça sussurrando:

– Vai passar, avô! Vai passar!... Vai passar!...
O avô Manuel adormeceu, embalado pelas doces palavras da

neta.

Interpretação de Textos – 3º ano

Franclim Neto

1 – Nomeia as personagens que participam nesta história.

2 – O avô Manuel sentia-se triste. Porquê?

3.1. Que disse a menina ao avô?

3 – Rita aproximou-se do avô.

3.2. Assinala com uma cruz (X) o sentimento que Rita mostrou pelo avô…

ódio medo ternura



Interpretação de Textos – 3º ano

3.3. Qual era a causa da doença do avô Manuel?

3.4. Se eu pudesse voltar atrás…
Que pretendia dizer o avô à neta?

5 – Constrói uma pequena história, no teu caderno diário, em que mostres o
que aconteceu a uma personagem que fumava muito. Respeita o seguinte
esquema.

4.1. Da frase destacada copia…

4.2. Volta a escrever a frase destacada na forma negativa.

4.3. Preenche os seguintes esquemas, decompondo as palavras em sílabas.
Rodeia com um círculo a sílaba tónica (de som mais forte).

INTRODUÇÃO:

4 – O avô Manuel não tinha esperanças de melhorar.

os nomes comuns:

os nomes próprios:

esperanças

melhorar

DESENVOLVIMENTO:

CONCLUSÃO:

Diz como se chamava a personagem, que idade tinha, onde 
vivia.

Que queria essa personagem? Que fez? Que dificuldades 
encontrou? Quem a ajudou?

Como acabou a história?


