
2º 
ANO 

NOME: DATA: 

INFORMAÇÃO: 

RUBRICA DO DOCENTE: ESCOLA: 

 Lê o texto com atenção. 

Finalmente um lar 

1 – Assinala com um X a palavra que completa a frase. 

Madalena Gomes 

 Responde às questões. 
I 

     Quando  Estrelinha  deu por si,  estava muito longe da cidade.  Agora,  quase  não 
havia  carros  e  todas  as  casas  tinham  jardim.  Que bem  lhe  soube  aquela  paz  e 
aquele silêncio!  Pela  primeira vez na sua vida,  Estrelinha  lamentou  não ter um lar. 
Os gatos precisam de conforto, de segurança. 
     Entretanto,  fizera-se  noite.  Cansado,  Estrelinha   pensou  em  como  seria  bom 
dormir num daqueles jardinzinhos. Por fim, decidiu-se por um, 
mais florido.  Saltou a cancela e,  de lá, para o peitoral 
duma  janela.  Pouco  depois,  adormeceu. 
     Mas não foi longo o seu sono.  A janela abriu-se, 
despertando-o.  Olhou e viu uma menina. 
     A menina pôs-se a afagá-lo.  Estrelinha,  a quem 
ninguém   fazia  festas  há  muito  tempo,  sentiu-se 
comovido.  E nem protestou quando ela pegou nele 
e o levou para dentro de casa. 

2 – Como era o lugar onde ele se encontrava? 
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cão. pássaro. gato. pato. 

3 – O que desejou Estrelinha naquele momento ? 

4 – Que lugar escolheu ele para passar a noite ? 



6 – Liga as palavras que pertencem à mesma família. 

5 – O que fez a menina daquela casa, quando viu o gatinho? 

4 – “A menina abriu a janela e acariciou o gato.” 

       Reescreve a frase começando-a por… 

II 

2 – Assinala com um X a frase que tem o mesmo significado de: 

5 – Ordena alfabeticamente as palavras: 

3 – Escreve o antónimo (contrário) de... 

Estrelinha teve pena de não ter um pai. 

Estrelinha teve pena de não ter um amigo. 

Estrelinha teve pena de não ter uma casa. 

longe da cidade - 

aquele silêncio - 
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1 – Explica por palavras tuas o que querem dizer as seguintes palavras: 

mais florido - 

despertando-o - 

depois adormeceu - 

a janela abriu-se - 

As 

peitoral comovido janela adormeceu cidade 

noite 

casota 

flor 

carroça 

casa carro 

noitada florir 



7 – Sublinha na frase os nomes (verde) e o verbo (azul). 

8 – Organiza uma frase com as palavras: 

8.1 – Escreve a frase que organizaste, no singular. 
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Quando? Onde? Personagem principal 

Caracterização 

Perigos/Opositores Aliados Missão 

Texto Escrito 

Observa a imagem e inventa uma aventura com o Estrelinha. 

Antes de começares a escrever a tua história, preenche os espaços do plano que se 
segue com os elementos principais da história que vais inventar. Depois escreve a 
história.  

PLANO DA HISTÓRIA 

Início da história 
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Fim da história 

O que aconteceu 

Escreve, agora, a tua história no espaço que se segue. Utiliza no máximo, dez linhas. 

Se acabares antes do tempo, relê as tuas respostas. 

Ilustra a tua história. 


