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Fichas de leitura

Ficha 1

1.  Observa bem a capa do livro.

1.1. Assinala com X as afirmações verdadeiras.

 Este livro conta a história de um menino chamado Pedrito.

 Este livro conta a história de um coelho.

 Este livro conta a história de uma tartaruga.

 Na história deste livro há um coelho que se chama Pedrito.

2. Lê até ao fim da página 5.

2.1. No texto, que nome é dado à casa dos coelhos?

2.1.1. Onde fica a toca onde vivem os coelhinhos desta história?

2.2. Liga corretamente.

Os nomes dos quatro 
coelhinhos eram chamava-se Gregório.

A Senhora Coelha proibiu 
os filhos

Flopsi, Mopsi, Rabinho-de- 
-Algodão e Pedrito. 

O dono da horta de entrarem na horta 
do Senhor Gregório.

A Senhora Coelha 
pediu aos filhos

foi apanhado na horta 
do Senhor Gregório. 

O pai dos coelhinhos que se portassem bem.

O Senhor Gregório transformou o pai dos 
coelhinhos em empadão.
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Ficha 2

1.  Lê até ao fim da página 9.

1.1.  De acordo com o que leste, assinala com V (verdadeira) ou  
F (falsa) cada uma das afirmações que se seguem.

 Flopsi, Mopsi e Rabinho-de-Algodão eram bem-comportadas.

 As três coelhinhas foram colher cenouras.

 A Senhora Coelha atravessou a rua em direção à sapataria.

 O Pedrito desobedeceu à mãe.

 Na horta do Senhor Gregório, o Pedrito só comeu alfaces.

1.2.  Copia as frases da história que justifiquem as opções do 
exercício anterior.

2.  O que podes observar nas ilustrações das páginas 8 e 9 que te 
indique que o Pedrito desobedeceu à mãe?

2.1.  O que pensas que poderá acontecer ao Pedrito por ter 
desobedecido à mãe?

3.  E tu? És um(a) menino(a) obediente?
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Ficha 3

1.  Lê até ao fim da página 15.

1.1.  Ordena as frases que se seguem, numerando-as de 1 a 7, de 
acordo com a sequência dos acontecimentos.

 O Senhor Gregório viu Pedrito e correu atrás dele.

 Ao fugir do Senhor Gregório, Pedrito perdeu os sapatos.

 O Senhor Gregório estava na horta a plantar couves.

 O Pedrito não se lembrava do caminho de volta.

 O Pedrito conseguiu fugir por uma janela.

 O Senhor Gregório desistiu de perseguir Pedrito.

 Para conseguir fugir, Pedrito deixou o casaco para trás.

2.  Completa o texto que se segue com as palavras do quadro.

Pensando que não se conseguia salvar, Pedrito começou a 
 muito e uns  simpáticos que o 

ouviram pediram-lhe para fugir. Pedrito escapou por pouco ao 
Senhor  que tentou apanhá-lo com uma 

. Saltando para dentro de um , 
Pedrito ficou todo  e fez .  
O Senhor Gregório ouviu e estava quase a apanhá-lo, quando ele 
conseguiu escapar por uma pequena .

3.  Das palavras que se seguem, copia aquelas que, na tua opinião, 
exprimem melhor o que sentiu Pedrito quando foi descoberto pelo 
Senhor Gregório.

chorar pardais peneira Gregório molhado regador atchim! janela

alegria surpresa aflição coragem medo calma
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3.1. Como pensas que te sentirias se estivesses no lugar dele?

4.  Imagina que o Senhor Gregório tinha conseguido apanhar o 
Pedrito. Como imaginas essa cena? Desenha-a.
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Ficha 4

1.  Lê até ao fim da página 19.

1.1.  Pinta de verde os retângulos que contêm afirmações 
verdadeiras e de vermelho os que contêm afirmações falsas.

Depois de tanto fugir, Pedrito estava cansado e assustado.

Pedrito resolveu falar com a gata branca.

Pedrito conseguiu passar por baixo da porta que havia no muro.

Finalmente, Pedrito conseguiu salvar-se, esgueirando-se por baixo do portão.

A ratinha não respondeu ao Pedrito, porque tinha uma noz enorme na boca.

O casaco e os sapatos do Pedrito transformaram-se num espantalho.

1.2.  Usando expressões do texto, transforma as afirmações falsas em 
afirmações verdadeiras.

2.  Observa as ilustrações da página 19.

2.1.  Será que o espantalho que o Senhor Gregório fez com o casaco 
e os sapatos do Pedrito assustava realmente os melros? 
 Justifica a tua resposta.
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3.  Procura, na sopa de letras, o nome de quatro personagens desta 
história.

A Y G N K S I L

D S R A Q G D M

G P E D R I T O

J H G T X Q R P

F L O P S I G S

G W R I M N O I

U E I R S T Y Ç

M X O Z W E O U

3.1.  O nome de um dos coelhinhos não aparece na sopa de letras. 
Qual?

3.1.1.  Como pensas que será um(a) coelhinho(a) com esse nome?

3.1.2.  Se tivesses um coelho como animal de estimação, como 
gostarias que ele fosse?

3.1.3.  Que nome lhe darias?

4.  Desenha esse coelhinho imaginário no teu caderno diário.
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Ficha 5

1.  Lê até ao fim da página 21.

1.1.  Na página 20, há uma frase que indica que esta não foi a
primeira vez que Pedrito se meteu em sarilhos. Descobre-a e 
copia-a.

2.  Na tua opinião, como se terá sentido Pedrito, quando finalmente
chegou a casa são e salvo?

3.  Naquela noite, o jantar foi igual para os quatro coelhinhos?
Explica.

4.  Solta a tua imaginação e escolhe um final diferente para a história
do Pedrito Coelho.

5.  Qual foi a parte da História do Pedrito Coelho de que mais
gostaste?
Justifica a tua preferência.
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