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O carrinho de madeira

António Mota, O Rapaz de Louredo

• Lê o texto com atenção.

Ao fundo do lugar, numa casa velha, só com cozinha e um quarto, mora o
Adrianinho.

O Adrianinho é um velho diferente de todos os velhos do lugar. Não há
moço que não goste dele.

A porta da sua casa está sempre aberta, podemos entrar quando nos
apetecer. O Adrianinho tem muita habilidade para fazer brinquedos. Basta
levarmos os materiais que ele sabe muito bem tratar do resto.

Eu tenho um carrinho de madeira, feito por ele, que nunca se
desarranjou. E as rodas nunca saíram. Foi o Adrianinho que mo fez.

1 – Onde mora o Adrianinho?

2 – Assinala com X, a frase que está de acordo com o texto.

Compreender o texto

3 – O Adrianinho é um velho diferente porque… (S ou N)

Interpretação de Textos – 2º ano

tem jeito para fazer brinquedos.é maior que os outros.

A casa do Adrianinho é muito grande e nova.

A casa do Adrianinho é pequena e velha.

é mais velho que os outros.gosta de ajudar os rapazes.

4 – Assinala com X, o que estiver errado.

Ele trabalha muito bem.

Os brinquedos feitos pelo Adrianinho duram pouco.

Ele só sabe fazer carrinhos.

Os brinquedos que ele faz são seguros.



Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Aplica antes dos nomes:

Conhecimento explícito da língua

um      uma      uns      umasum      uma      uns      umas

Imagina  que  à beira da tua casa mora um carpinteiro como o Adrianinho.
Constrói, no teu caderno, um pequeno texto, respondendo às perguntas seguintes:

Expressão escrita

1 – Completa o texto, utilizando as palavras adequadas ao retângulo.

Vocabulário

O Adrianinho vive numa casa                                .

A porta da sua casa está sempre                                .

Ele tem muita                                 para fazer brinquedos.

Eu tenho um carrinho de                                 que o Adrianinho

fez.

habilidade

madeira

velha

aberta

habilidade

madeira

velha

aberta

rodas velhos brinquedo casa

moços cozinha portas quarto

2 – Escreve a frase “Eu tenho um carro de madeira.” no:

Passado

Futuro

3 – Escreve a frase “A porta da sua casa está sempre aberta.”:
Negativa

Plural

● Como se chama? Que idade tem?
● Como é ele? (magro? gordo? alto? baixo? bonito? feio?)
● Que trabalhos é que ele faz?
● A sua oficina é grande? pequena? Tem muitos clientes?


