
 
 

 

 

Qual é a palavra mais bonita do mundo? 

1. Lê o que os meninos dizem sobre a palavra mais bonita do mundo. 

a) Para mim a amizade é a palavra mais bonita do 
mundo! Eu tenho muitos amigos no meu país e em 
Portugal. Há dias telefonei para a Guiné para falar com o 
Abudinho, o meu companheiro de brincadeiras e de 
jogos da bola. Ele continua a viver na Guiné e a nossa 
amizade é tão grande que por estarmos longe não 
deixamos de ser amigos. 

Nelson 
 

 
b) A minha palavra preferida é princesa porque me faz 
lembrar as princesas muito bonitas das histórias de 
fadas. As princesas são sempre personagens bondosas 
que ajudam sempre os animais ou as pessoas que 
estão em dificuldades. Também gosto muito dos 
vestidos compridos e coloridos que elas usam. Quando 
for crescida, quero ser uma princesa! 

Maria 
 
 

c) Sol, a estrela maravilhosa que nos ilumina e nos aquece. Todos os 
dias, quando o sol aparece no céu, a Terra mostra as maravilhosas 
cores da natureza: o azul dos rios e dos mares, o verde das folhas, as 
múltiplas cores dos animais e das plantas. Sol é, sem dúvida, a palavra 
mais bonita do mundo! 

Melissa 
 
 

d) Eu gosto muito de desenhar e por isso a palavra 
desenho é muito importante para mim. Como não tenho 
telemóvel nem máquina fotográfica para tirar 
fotografias, faço desenhos em folhas de papel de tudo o 
que vejo e acho que é bonito: a laranjeira do meu 
quintal quando está carregada de laranjas, a praia onde 
costumo ir no verão, o recreio grande da escola e o 
campo de futebol onde costumo jogar à bola com os 
meus amigos.  

Cheng 
 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
 

2. Depois de leres os textos, escreve o nome dos meninos à frente de cada 
pergunta. 

a) Quem é que gosta de contos de fadas? ______________________________ 

b) Quem é que gosta de pôr num papel as coisas que vê? ______________________________ 

c) Quem é que fala de uma estrela? ______________________________ 

d) Quem é que tem amigos em dois países? _____________________________ 

 

3. Agora é a tua vez! 

a) Para ti, qual é a palavra mais bonita do mundo? ____________________________ 

 

b) Diz porque é que a palavra que escreveste é tão importante para ti? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soluções:  

2.a) Maria; b) Cheng; c) Melissa; d) Nelson 


