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O ovo especial
Vicência tinha encontrado um ovo abandonado no meio do jardim
da casa e, com pena daquele pobre órfão, empurrou-o até ao
galinheiro e preparava-se para o chocar quando Policarpo berrou:
– Essa coisa vai ser meu irmão?
– Claro – disse Vicência, que tinha um coração de ouro.
– Isso é que era bom! – refilou Policarpo. Mais um irmão, nunca!
E sobretudo dessa cor!
– Não sejas racista! – disse Vicência – Branco, preto ou amarelo que
diferença é que faz?
– Branco, preto ou amarelo, ainda vá. O pior é que esse é cor de
laranja às bolas verdes!
A galinha Vicência, como tinha um coração de ouro, não disse nada
e colocou-se em cima dele para o chocar. Mas aquela casca arranhavalhe o corpo e isso nunca tinha acontecido. Levantou-se para descobrir
que coisa era aquela, e foi então que os seus olhos de galinha viram
coisa nunca vista: o ovo partido, nenhum pinto lá dentro, e tudo a
desfazer-se numa estranha massa de cor castanha.
Ainda não tinha acordado daquele seu espanto quando aos seus
ouvidos chegaram os gritos da Ana, mesmo ao pé de si:
– Ó mãe, venha cá, a estúpida desta galinha esborrachou o meu ovo
de Páscoa!
Alice Vieira, Livro com cheiro a morango, 1ª edição, Texto
Editores, 2007 (excerto; com supressões; adaptado)

Compreensão da leitura
1 – A Vicência é…
uma pata.

uma cadela.

uma galinha.

2 – Assinala com X a resposta correta.
Onde é que a Vicência encontrou o ovo?
Numa caixa.

No galinheiro.

No frigorífico.

No meio do jardim.
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4 – Quem berrou:
«– Essa coisa vai ser meu irmão?»?

5 – De que cor era o ovo?
Azul com bolas vermelhas.

Cor de laranja com bolas verdes.

Verde com bolas cor de laranja.

Cor de rosa com bolas amarelas.

6 – A Vicência é boa ou má? Justifica a tua resposta com uma frase ou uma
expressão do texto.

7 – A Vicência adotou o ovo. Quem não gostou disso? Porquê?

8 – O que era a «estranha massa castanha» em que se transformou o ovo que a
Vicência chocou?

Vocabulário
1 – Procura no teu dicionário o significado das palavras:
órfão racista -

Conhecimento explícito da língua
1 – Completa:
A Vicência encontrou um ovo no jardim.
A

encontrou uns

nos

.

O pinto refilou com a mãe.
Os

refilaram com as

.
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