
 

Interpretação de Textos – 3º ano  

 
FICHA DE TRABALHO- Nº1 

NOME: _________________________________________________________ DATA ___/____/______ 

Lê o texto com atenção e sublinha os nomes das personagens.  

O primeiro dia de escola  

      Antes de ir lavar os dentes, a Inês resolveu passear a mochila com 
rodas no corredor, nos quartos, na cozinha e na sala.  
– Pareço bem, vovô?  

– Sim, pareces uma borboleta de pijama a puxar uma mochila de sonho! 
– disse o avô Júlio.  

– Pareço bem, António?  

– Sim, pareces uma macaquinha a puxar um camião! – disse eu.  

– Mãe, o António chamou-me macaquinha!  

– Vamos ver como é que está essa mochila. António, já escovaste os 
dentes? – perguntou minha mãe.  

      Que aborrecimento. Era preciso voltar a deitar cedo. As férias de 
verão tinham mesmo acabado. Mas, por outro lado, que grande alegria! 
É tão bom rever os colegas conhecidos, e descobrir os novos.  

      Agora chegou a vez da minha irmã. Amanhã a Inês vai ter o seu 
primeiro dia de escola e vai muito bem acompanhada: vou eu com a 
minha mochila do ano passado, mas com os livros do terceiro ano, 
novinhos e bem gordos, o resto do material, o meu portátil, e a velha 
lancheira verde, que é cor do meu clube de futebol.  
      Vai a Inês com a sua mochila nova, com os livros do primeiro ano, 
cadernos novos e material a estrear, uma boneca pequenina e uma 
lancheira cor-de-rosa.  
      Que passe depressa a noite.  

      Amanhã, quando eu e a Inês voltarmos para casa, teremos muitas 
coisas para contar. Vai ser bom. Volta a confusão!  

  António Mota, O primeiro dia de escola, Gailivro,  
1ª edição, 2011 (Texto com supressões)  

 

        
 

         A grupamento de E scolas O rdem de S ant’Iago 
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Compreensão da leitura
  

  
  

1 – O que fez a Inês antes de ir lavar os dentes?  

 
 

2 – Ordena os acontecimentos de 1 a 4, de acordo com o texto.  

O avô elogia a Inês.  

A Inês passeia em casa com a sua mochila nova.  

A mãe pergunta ao António se ele já lavou os dentes.   

O António goza com a Inês.   

3 – Liga cada uma das personagens à sua fala.  

        Pareces uma macaquinha a puxar um camião.  

Pareces uma borboleta de pijama a puxar uma mochila.  

                 Vamos ver como é que está essa mochila.  

Gramática  

1 – Completa os quadrados com três nomes, três adjetivos e três verbos do texto.  

 
 

nomes  adjetivos  verbos  

   
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Avô   

Mãe   

António   
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2  Coloca as palavras dadas por ordem alfabética.  

mochila      escola      material      macaquinha      portátil       lancheira  

 1ª   2ª   3ª   

 4ª   5ª   6ª   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   –   Escreve palavras da família  de:   

livro 
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