Tre-Le-Lê Creche Escola

Data: 7/10/2020

Nome: ______________________________________________ Ano: 2º ______

Professora:
FICHA de Aprendizagem de Língua Portuguesa

Sherazade
Há muito tempo, na antiga Pérsia, havia um rei rico, cruel e poderoso chamado Shariar. Certo dia,
ele decidiu se casar e deu ao seu primeiro ministro a responsabilidade de lhe arrumar uma esposa. Mas,
não havia jovens dispostas a se casarem com o rei.
O primeiro ministro que era responsável para arrumar as noivas para o rei já não sabia mais o que
fazer. E como não conseguia uma nova esposa para Shariar, o ministro voltou para casa muito preocupado.
Sua filha, Sherazade, que era muito bonita e inteligente, se ofertou para se casar com o rei. O ministro
não aceitou, mas Sherazade pediu, insistiu, chorou, implorou e como ela disse que tinha um plano seu pai
permitiu
que
fosse,
levando-a
ao
palácio.
Logo quando chegou, o rei quis abraçá-la e beijá-la, mas percebeu que ela estava chorando e
perguntou o motivo. Sherazade disse que gostaria de passar sua última noite com sua irmã caçula,
Dunyazade.
Tudo
isso
já
fazia
parte
dos
planos
de
Sherazade.
Quando Dunyazade chegou pediu para Sherazade contar uma história, porque ela era uma
maravilhosa contadora de histórias. As histórias da moça eram interessantes, com aventura, magia e
ação.

ATIVIDADES
1.

A história da “Sherazade” é muito famosa. O texto que você leu está incompleto. Marque a
resposta correta. Podemos afirmar que está faltando:
A) A situação inicial.
B) O desenvolvimento.
C) Situação final.
D) todo o texto.

2. Retirem do texto três (substantivos) nomes próprios.
Shariar, Sherazade e Dunyazade.
3. Retire os adjetivos dos seguintes personagens:
1. Shariar – Rico, cruel e poderoso.
2. Sherazade – Bonita e inteligente.
3. Dunyazade – Caçula.
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4. Leia as palavras e marque (P) para os substantivos próprios e (C) para as que são substantivos
comuns:
( P ) Pedro

( P ) Coca-Cola

( C ) escola

( C ) cadeira

( C ) gato

( P ) Tre-Le-Lê

( P ) Joana

( C ) mesa

Creche e Escola

( C ) cama

( C ) rei

( C ) sapato

( P ) Rio de Janeiro

( P ) Marcelo

( P ) Deise

5. Complete com substantivo PRÓPRIO ou COMUM:
a) Fruto do limoeiro: Comum.
________________________________________________________________________
b) Nome de seu país: Próprio.
________________________________________________________________________
c) Animal que foge do gato: Comum.
_____________________________________________________________________
d) Nome da cidade onde mora: Próprio.
________________________________________________________________________
e) Nome da sua mãe: Próprio.
________________________________________________________________________
f) Nome do seu pai: Próprio.
________________________________________________________________________
6. Faça um desenho do seu conto maravilhoso preferido.

