
O Búzio e o Mar

Era uma vez um búzio rendilhado
Que, há muitos anos já, na maré-cheia,
O mar deixou na areia
E para ali ficou abandonado.

Foi numa grande praia sem ninguém!
Só o mar ali morava.
E o mar, no sei vaivém,
Chegando ao pé do búzio, murmurava:

«Não tens saudades?... Volta para mim…
Só em mim se está bem.
Eu sou o grande mar, o mar sem fim…
Oh! Vem comigo, vem!»

Mas o búzio, vazio, não podia
Voltar sozinho ao mar,
E baixinho dizia:
«Para que me trouxeste naquele dia,
Se hoje me queres levar?»
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• Lê o texto com atenção.

1 – Quem é o autor desta poesia?

2 – Isto aconteceu numa praia… (S ou N)

pequena e muito movimentada.

muito grande e sem movimento nenhum.

grande e cheia de gente.

Compreende o texto
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5 – Escolhe para cada palavra o seu significado.

6 – Sublinha em cada expressão o adjetivo.

3 – Ele não podia voltar sozinho ao mar. Porquê?

8 – Vamos continuar a história do texto. Imagina, então, que o búzio pede
ajuda a uma gaivota e volta para o mar. O que aconteceu, depois? Que
encontra ele? E como ficam todos?

4 – Assinala, com um X, a frase que indica em que situação o búzio se
encontrava.

estava com outros búzios.

estava sozinho e abandonado.

estava acompanhado de muitos peixes.

rendilhado

murmurava

vaivém

abandonado

Vocabulário

Gramática

Expressão Escrita

O búzio rendilhado…

ir e vir     ⚫ deixado só     ⚫ enfeitado     ⚫ falava baixo

búzio rendilhado

grande praia

búzio vazio

maré-cheia

7 – Escreve o grau do adjetivo para cada frase.

A água está limpíssima.

A água está muito limpa.


