
 

Nível: Iniciação 

Cães! 

Observa a imagem. 
 

 

1. Escolhe as palavras que faltam. 

 

Esta família tem ____________ (dois/três/muitos) cães. 

Os cães veem o pai e a mãe a dormir e querem ir para a __________________ 
(casa/cama/colo) deles. Primeiro sobe um cão e depois sobe o outro. Os cães deitam-se 
a _______________(ladrar/dormir/comer) entre os donos. Mas, de repente, esticam-se 
e empurram os donos para o _________________(teto/chão/parede). 

Que cães tão abusadores! 

 

Glossário:  

Abusador: pessoa que abusa das outras pessoas. A pessoa que abusa das outras faz com 

que as outras pessoas fiquem mal só para ela ficar bem. 

 



 

2. Em que parágrafo... 

1º parágrafo ?      2º parágrafo ?      3º parágrafo? 
 

a) se faz a apresentação das personagens? ________________  
b) se faz o relato da ação? ___________________ 
c) se faz um comentário?____________________ 

 

3. Observa a imagem 
 

 
 
 

3.1. Conta a história do que se passa na imagem. Usa três parágrafos: 
▪ no 1.º parágrafo apresentas as personagens; 
▪ no 2.º parágrafo contas o que o cão queria e o que fez; 
▪ no 3.º parágrafo fazes um comentário sobre a situação. 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluções: 1. Dois, cama, dormir, chão        2.  a- 1º parágrafo, b. 2º parágrafo, c. 3º parágrafo 



 
Nível: Iniciação 

Conspiração canina 

Glossário: 

Trela: Balança: Fita métrica:   

Cintura:  

Malandro: pessoa que gosta de enganar os outros por brincadeira. 

 

1. Preenche o texto abaixo com as palavras do quadro amarelo. 

NOTA: há duas palavras a mais. Não vais precisar delas. 
 

 

ladrar• fazer • passear • andar• pesar • medir • buscar • voltar • pensar • calar • sair • 
trabalhar 

 

Está uma senhora em cima da cama a trabalhar no 
computador. Ela tem dois cães que querem _____________ (1) na 
rua. Então, os cães começam a ________________ (2), mas a dona 
nem os ouve. A seguir, os cães vão______________(3) a trela e 
ladram outra vez, mas a dona faz-lhes Xiu! e manda-os 
________________(4). 

A partir daqui, os cães vão ________________(5) em 
equipa para fazer a dona sair de casa. 

Primeiro, põem uma balança à frente da dona e quando ela vai para se _______________(6), eles, 
por trás dela, carregam com as patas na balança e a senhora fica a ________________(7) que tem muito 
peso. 

Depois, a senhora vai buscar uma fita métrica para __________________(8) a cintura, mas um dos cães 
encosta-se às costas dela para ela pensar que está com uma cintura muito grande. A senhora fica assustada 
e até dá um grito. 

Finalmente, a senhora vai para o parque _________________(9) ginástica e os cães já podem 
_______________(10) à solta, brincar e correr ao ar livre. 

Os cães são malandros!... 

 
 
Soluções: (1) passear; (2) ladrar; (3) buscar; (4) calar; (5) trabalhar; (6) pesar; (7) pensar; (8)  medir; (9) fazer; (10) andar. 


