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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I TÍTULO: A COLCHA DE RETALHOS 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

1- ANALISE o texto. 

 

A colcha de retalhos 

 

 Nos finais de semana, Fábio adora ir à casa da 

vovó Dolores. Ela é uma senhora simpática que mora no 

Bairro Felicidade. 

 Vovó faz bolo de chocolate, brigadeiro, bala de 

coco, pão de queijo... enfim, sabe fazer tudo que Fábio 

gosta. 

 Vovó é muito divertida e sabe contar histórias 

como ninguém! Coloca os óculos, faz uma cara engraçada, fala bem fininho e 

fraquinho, depois bem grosso e forte, imitando a voz dos personagens das 

histórias. 

 Um dia, Fábio encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados 

pelo chão, perto da máquina de costura. Vovó explicou que os tecidos eram 

retalhos das costuras que fazia e que iria fazer uma surpresa com eles. 

 Alguns dias depois, Fábio chegou da escola e quando entrou em seu 

quarto viu uma linda colcha de retalhos esticada sobre sua cama. Ele deitou-se 

sobre a colcha e começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito que ia 

aumentando, aumentando... 

 Fábio foi correndo para a casa da vovó e a abraçou bem forte. 

 
Adaptação de : SILVA , Conceil Corrêa da; SILVA Nye Ribeiro. A colcha de retalhos. São Paulo: Ed do Brasil. 1995. 
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2 – COPIE o título do texto.  

 
_____________________________________________________________________  
 
 

3 – CITE duas características da vovó. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 – EXPLIQUE o motivo de Fábio gostar de ir à casa da vovó Dolores.  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
5 – LEIA o trecho retirado do texto. 
 

“Um dia, Fábio encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados 
pelo chão, perto da máquina de costura”. 

 
a) EXPLIQUE para que os tecidos espalhados no chão seriam usados. 
 
 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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b) LEIA o trecho novamente e explique o motivo da palavra grifada iniciar com 
letra maiúscula. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) COPIE do trecho uma palavra com: 

 

 uma sílaba__________________________________________ 

 duas sílabas ________________________________________ 

 quatro sílabas _______________________________________ 

 

d) ESCREVA frases com as três palavras que você copiou: 
 
1- __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2- ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3- ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


