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Nome: ________________________  Data:  _______ 

 

 
O Segredo do Rio 

 Miguel Sousa Tavares  
 

 

1. Quem é o autor do texto? 

__________________________________________________ 
 

2. O que pensas que é o segredo de que fala o livro? 
 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

3. Onde vivia o rapaz? 

__________________________________________________ 

 
4. No texto, há uma descrição da casa onde vivia o rapaz. Diz como ela 

era. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

5. Havia um pomar ao lado da casa.  
5.1 O que dava o pomar...? 
 
Na primavera - ____________________________________ 
No verão -  _______________________________________ 
No outono - _______________________________________ 
No inverno - _______________________________________ 
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Nome: ________________________  Data:  _______ 

 

 
5.2  Que outras árvores de fruto conheces? 
________________________________________________
________________________________________________ 

 

6. Qual era o sítio preferido do rapaz? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
6.1 Completa: (página 8) 

 
O ribeiro passava pelo meio _____________ entre ___________ e 
_______________. 

 
7. Porque é que todos tinham cuidado para não sujar o rio? 

________________________________________________
________________________________________________ 
 

8. “Mas a maior aventura do rapaz no rio ainda estava por acontecer 
numa tarde de Primavera...” (página 14) 

Conta com as tuas palavras qual foi a aventura. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

9. Lê até a página 21 e responde: 
 
“...o campo estava cheio de trevos, de malmequeres e de 
girassóis...” 
 
9.1 Qual é a estação do ano a que se refere esta parte do texto? 
________________________________________________ 
 
 
 



www.lapismagico.com 
 

Nome: ________________________  Data:  _______ 

 

 

9.2 O rapaz estava deitado a: 
 
Fazer uma construção com pedras ramos de árvores 

Chorar 

Fazer um castelo de areia 
 

10. O que viu ele na água?  

________________________________________________ 
 

11. “... o rapaz ouviu (...) uma voz estranha (...) como se fosse um sonho” 
(Pág. 16) 
11.1 Que sentimentos despertaram ao ouvir aquela voz? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

12.   Qual é a história do peixe? (página 18 e 19) 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

13.  Assinala o significado de estardalhaço: 

 Sossego 

 Muito barulho 

 Cantar 
 

14. Escreve a área vocabular de peixes: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Nome: ________________________  Data:  _______ 

 

 
 

15. Faz uma pesquisa sobre o tipo de peixe que fala a história e 
preenche o Cartão: 
 

 

 

  

 

 

 

 

16. “Nas noites mais quentes de verão, quando o calor não o deixava 
dormir, o rapaz descia, silencioso, pela janela do quarto e ia até a 
ribeiro.” 
16.1 O que fazia o rapaz quando chegava ao ribeiro? 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

16.2 Atenta na palavra sublinhada. Classifica-a. 
 
_______________________________________________ 

 
17. “era o sinal combinado para chamar o seu amigo”... 

 
17.1  Qual era o sinal? __________________________________ 
17.2 Que era o amigo?  _________________________________ 

 

Nome : ____________  

Tamanho: __________ 

Habitat: __________________________________ 

Alimentação: _______________________________ 

Reprodução: _______________________________ 
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Nome: ________________________  Data:  _______ 

 

18. “Passou o verão, chegou o outono...” 
18.1 Como ficou o tempo, quando chegou o outono? 

 
O Sol continuou a brilhar, mas os dias arrefeceram. 
 
O Sol deixou de brilhar, mas os dias continuaram quentes. 
 
O Sol continuou a brilhar, mas as noites ficaram  frias. 
 
 

19. “ O pai do rapaz andava com cara de poucos amigos...” 
Faz um X na palavra que significa “cara de poucos amigos” 
 

  Apressado   Zangado    Contente 
 

20.  Lê as frases e diz Tipo e Forma de frase. 

O rapaz estava muito feliz. ____________________________ 

O calor da noite não o deixava dormir. ____________________ 

Não havia azeitonas nas oliveiras! ________________________ 

 

21. “As colheitas do outono estavam ameaçadas, o milho estava seco, 
as uvas queimadas, a seara não crescera e não havia azeitonas nas 
oliveiras.” 
 
21.1 Retira da frase, um : 

Nome comum: __________________________ 

Nome coletivo: _________________________ 

Um verbo:  ____________________________ 

Um adjetivo ___________________________ 
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