Nível: Iniciação
Peixe explosivo
1. Ordena as frases. Seleciona o número de ordem correto para cada frase.
(1,2,3...).

Peixe explosivo
Dois amigos vão pescar.
Um pescador quer pescar com cana. __
Nenhum pescador fica com o peixe.
Até que o peixe é pescado pelo pescador da cana.
Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água.
Vem um peixe e engole a bomba.
Fica combinado, no entanto, que os dois vão pescar com cana. __
Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais duas bombas.
O outro quer pescar com bombas.
O peixe, como tem três bombas na barriga, explode.

Soluções: Dois amigos vão pescar. Um pescador quer pescar com cana. O outro quer pescar com bombas. Fica combinado, no
entanto, que os dois vão pescar com cana. Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Vem um peixe e
engole a bomba. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais duas bombas. Acontece o mesmo. Até que o peixe é
pescado pelo pescador da cana. O peixe, como tem três bombas na barriga, explode. Nenhum pescador fica com o peixe.

Nível: A1
Urso Barnabé (ordenação)
1. Observa o cartoon.

2. Ordena as partes do texto de acordo com o que vês no cartoon. Escreve o
número de ordem à frente da cada frase (1,2,3…)
Ele mete-se na banheira.
O urso fica, calmamente, a ler um livro.
Chove muito.
A chuva entra em casa do urso.
O urso fica com água pela cintura.
A banheira não tem água.
Ele vai para a casa de banho.
Há muita água por todo o lado (inundação).

3. Legenda as imagens com as palavras destacadas no exercício 2.

a)

b)

d)

e)

c)

Soluções: 2. Chove muito. Há muita água por todo o lado (inundação). A chuva entra em casa do urso. O

urso fica com água pela cintura. Ele vai para a casa de banho. A banheira não tem água. Ele mete-se na
banheira. O urso fica, calmamente, a ler um livro.
3. a) urso; b) banheira; c) cintura; d) chuva; e) inundação.

