José Eduardo Agualusa

Ilustrações Henrique

Cayatte

Nome: _______________________________
Data: ___/___/___

1 – “Às vezes a mãe ralhava com ela.” Completa o desenho e as legendas.

____________
____________
____________
____________
____________
____________

________________________

___________________________

2 – A mãe não gostava que a Olímpia ficasse com a cabeça nas nuvens
porque… (Verdadeiro ou falso)

As nuvens são brancas.
As nuvens são húmidas e frias.
A girafa pode ficar com diarreia.
A girafa pode ficar constipada.
Ficar constipada ia ser muito divertido.
Ficar constipada é o pior que lhe pode acontecer.
3 – Que problemas podem surgir a uma girafa constipada? (Pinta o correcto)

4 – Completa com expressões adequadas.
Olímpia gostava de _________________________________________ porque
queria _________________________________________.
A avó ______________ dissera-lhe que os ______________ dormem nas
_____________. Também lhe dissera que as ________________________________ se
transformam em anjos, pouco antes de __________________. Era por isso que Olímpia
passava o dia com a _______________________ enfiada nas _________________.

5 – Olímpia comia estrelas porque…

____________________________
____________________________
____________________________
6 – O que é que a Olímpia encontrou? (Rodeia o correcto.)

7 – No ninho da Dona Margarida havia:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

8 – “Pensava, pensava e depois dizia coisas óbvias”. (Escreve o que dizia a
Dona Margarida)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

9 – Escreve V (verdadeiro) ou F (falso).

A Dona Margarida já tinha visto anjos nas nuvens.
Podia ser que houvesse anjos nas nuvens mais altas.
Por vezes caíam plumas enormes nas tardes de vento.
As plumas pareciam-se com as de algumas aves.
Olímpia e Dona Margarida tornaram-se muito amigas.
Era fácil encontrar D. Margarida porque estava sempre no mesmo lugar.

10 – Por onde viajava Dona Margarida? (Pinta as palavras correctas)

Savana

Lisboa

Londres

Paris

Nova Iorque

Luanda

Deserto

Roma

Selva

11 – Completa a legenda com a opinião de D. Margarida sobre os homens.

- Os homens, ____________________________________

12 – Relaciona as frases correctamente.

___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________

12 – Liga as frases de forma a ficarem correctas.

Passou-se um mês
Olímpia não podia falar
Como não chovia
As girafas estavam
Olímpia continuava gorda

a savana começou a secar.
a ficar muito fracas.
sem sinal de nuvens.
porque comia estrelas.
com a Dona Margarida.

13 – Olímpia partiu à procura de ajuda. (Completa as frases).
Andou, _______________, andou muito. Uma madrugada acordou com um
_______________ cacarejar. Era ______________ ______________, lá em cima
pendurada numa ___________________.
14 – O que tinha acontecido na savana? (Pinta as frases verdadeiras).

Apareceu o circo.

Não chovia.

Roubaram tudo.

O capim secou.

As árvores perderam

Houve uma

Os animais estavam

Distribuíram

as folhas.

greve geral.

a morrer.

rebuçados.

15 – Completa o desenho com o que fizeram as duas amigas:

16 – O que fez a girafa espirrar para a chuva cair?

17 – Como acabou esta história? Copia o último parágrafo.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
18 – Consegues lembrar-te de um provérbio que se relacione bem com esta
história? Escreve-o.

______________________________________________

