
 

 
 

 
 

Atividade 10b Triste eu perdi meu relogio  
por Shakeel - Portuguese 

 

Leia a história 

Na terça-feira fui ficar na casa da minha tia. Eu assisti 

a TV e brinquei com meu primo em seu playstation. 

Quando fui dormir à noite, tirei o relógio. Coloquei 

debaixo do travesseiro.  De manhã, fui ao banheiro. 

Lavei minhas mãos e rosto e limpei meus dentes. Então 

me lembrei do meu relógio. Eu corri para a minha cama. 

Olhei embaixo do travesseiro, mas não estava lá. Olhei 

embaixo da cama, mas não estava lá.  

Eu olhei em todos os lugares, mas não 

consegui encontrar meu relógio. Eu 

estava triste. 

 

 

 

 
 
 

Responda às perguntas: 
 

1. Shakeel foi à casa de sua mãe na terça-feira?  

2. Quando Shakeel foi à casa de sua tia?  

3. O que Shakeel fez na casa de sua tia?  

4. Quando ele tirou o relógio?  

5. Onde ele colocou o relógio?  



 

 
 

6. De que cor é o relógio dele?  

7. Que cores você pode ver na roupa de cama  

8. Ele lavou o rosto de manhã?  

9. Ele limpou os dentes?  

10. Ele perdeu o relógio?  

11. Ele procurou embaixo da cama o relógio?  

12. Ele encontrou o relógio? 

 

Você pode escrever uma história sobre perder alguma coisa? 
 



 

 
 

Você pode escrever a história na ordem correta? 
 

  
 

mas não estava lá. Eu olhei em todos os 
lugares, mas não consegui encontrar meu 

relógio. Eu estava triste. 
 

Triste eu perdi meu relógio 
por Shakeel 

debaixo do meu travesseiro.  
De manhã, fui ao banheiro. Lavei minhas 

mãos e rosto 
 

Na terça-feira fui ficar na casa da minha 
tia. Eu assisti a TV e brinquei com meu 

primo em seu playstation. Quando fui dormir 
à noite, tirei o relógio. eu coloquei 

 



 

 
 

e eu limpei meus dentes. 
 Então me lembrei do meu relógio. Eu corri 
para a minha cama. Eu olhei embaixo do 

travesseiro 
 

 


