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  Os olhos 

Uma jovem mãe preparava o jantar com a mente totalmente concentrada no 

que estava fazendo, preparava as batatas fritas, estava trabalhando com afinco para 

preparar um prato que as crianças apreciam muito. 

As batatas fritas eram o prato preferido dos seus filhos menores, tinha tido um 

intenso dia na escola infantil e contava a sua mãe o que tinha visto e feito, a mãe 

respondia-lhes, distraidamente com monossílabos e murmúrios. 

Alguns instantes depois sentiu puxar pela saia e ouviu: “Mãe!” a mulher acenou 

que sim com a cabeça e murmurou uma palavra, sentiu puxar pela saia e ouviu de novo 

“Mãe!” Respondeu-lhe mais uma vez brevemente e continuou imperturbável a fritar as 

batatas. 

 Passaram-se cinco minutos, a criança agarrou-se a saia da mãe e puxou-a com 

todas as forças, a mulher foi obrigada a inclinar-se para o filho, a criança pôs as suas 

mãos no rosto da mãe, aproximou-o do seu e disse: 

 - Mãe, escuta-me com os olhos! 

Escutar alguém com os olhos significa dizer-lhe: “Tu és importante pra mim”. Todas 

as coisas importantes passam através dos olhos. Talvez por isso é que se costuma 

dizer que os olhos são o espelho da alma. 

1) Leia o texto com atenção e responda as questões: 
 
      Qual é o título do texto? 

R: _____________________________________________________________________ 

O que a mãe fazia na cozinha? 

R: _____________________________________________________________________ 

Qual o prato preferido das crianças? 

R:_____________________________________________________________________ 

O que elas contavam a mãe? 

R: _____________________________________________________________________ 

O que a criança fez para chamar a atenção da mãe? 

R: _____________________________________________________________________ 

Quando a mãe não deu atenção, o que a criança falou? 

R:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Segundo o texto o que quer dizer escutar com os olhos?  

2) R:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3) Forme uma frase com cada palavra abaixo 

a) Batata (Interrogativa plural)  

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) Filhos (negativa no feminino) 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) Crianças (exclamativa / admiração) 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) Coloque as palavras na ordem alfabética: 

Jovem, concentrada, batatas, mãe, escola, filho, mulher, alguns       

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Separe as silabas das palavras e classifique quanto ao número de silabas: 

Palavras  Separar  Número de sílabas 

Trabalhando    

Mulher    

Preferido   

Mão    

 
6) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª fazendo plural correto: 

(1) Atenção   (     ) Mulheres 
(2) Jovem    (     ) Menores 
(3) Mulher   (     ) Atenções 
(4) Menor   (     ) Jovens  


