2º
ANO

RUBRICA :

PORTUGUÊS
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

A romaria
Todos os anos, no verão, realizava-se uma romaria na aldeia.
A banda de música tocava, os rapazes e as raparigas cantavam e
dançavam. O Manuel gostava de música, mas eu nem por isso. Não
deve haver muitos cães que apreciem música.
A primeira vez que fui a uma dessas festas e vi rapazes a dançar com
raparigas, não percebi que estavam a divertir-se e julguei que iam fazer
mal uns aos outros. Desatei então a ladrar como um tolo, saltei para o
meio deles e ferrei algumas raparigas nas pernas.
O Manuel, aflito, agarrou-me e fugiu comigo para o pinhal.
Ilse Losa

Compreensão da leitura
1 – Em que época do ano se realizava a romaria, na aldeia?

2 – O que faziam os rapazes e as raparigas?

3 – O que aconteceu durante a festa?

4 – O que fez o Manuel, para proteger o cão?

Vocabulário
1 – Procura no teu dicionário o significado da palavra:
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2 – Ficou aflito quer dizer:
ficou preocupado

ficou contente

Conhecimento explícito da língua
1 – Escreve: dançaram

dançarão

Hoje, os rapazes

dançam
com as raparigas.

Ontem, os rapazes

com elas.

Amanhã, os rapazes também

.

2 – Ordena as palavras e forma uma frase negativa.
gostava O de música cão não

3 – Completa como no exemplo.
tocava

forma do verbo tocar

dançavam

forma do verbo

ferrou

forma do verbo

fugiu

forma do verbo

4 – Completa as frases com formas do verbo tocar.
Presente

Eu

Passado

Eles

Futuro

Nós

guitarra.
lindamente
na festa da escola.

5 – Completa com eu, nós ou elas.
dançamos no baile.
danço no baile.
dançam no baile.

6 – Retira do texto duas frases com vírgulas.
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