
 
 
 
 
Atividade 10c 

 
Com raiva - eu caí na estrada 

Por Rosie - Portuguese 
 

Leia a história. 
 

No domingo eu estava brincando com meu irmão 
John. Estávamos jogando um jogo chamado chase. 
Foi a minha vez de persegui-lo. Nós dois corremos 
para a estrada. Então eu caí e machuquei meu 

cotovelo e joelho. Eles 
estavam sangrando. 
Fui para casa e minha mãe 
colocou um gesso rosa no 
cotovelo e no joelho 

Minha mãe estava com raiva de mim. Ela disse que 
eu não deveria ter perseguido ele perto da estrada 
e nós dois precisamos brincar em um lugar sensato 
como o parque. 

  

Responda às perguntas: 
 

1. Por que Rosie perseguiu o irmão? 

2. Em que dia Rosie estava perseguindo o irmão? 

3. Rosie caiu? 

4. O que Rosie machucou? 

5. Com quem mamãe ficou brava? 

6. Qual era o nome dos irmãos de Rosie? 



 

7. Por que a mãe de Rosie colocou um gesso no cotovelo e no joelho? 

8. Onde mamãe disse que era um lugar sensato para brincar? 

9. Você acha seguro brincar perto da estrada? 

10. Que cor de gesso a mãe de Rosie colocou nela? 

11. De que cor são os semáforos? 

12. O que você deve fazer quando o semáforo estiver vermelho? 
 

 

Você pode escrever a história na ordem correta? 
 

Minha mãe estava com raiva de mim. Ela 
disse que eu não deveria ter perseguido ele 
perto da estrada e nós dois precisamos 
brincar em um lugar sensato como o parque. 

 

Nós dois corremos para a estrada. Então eu 
caí e machuquei meu cotovelo e joelho. Eles 

estavam sangrando. 
 

No domingo eu estava brincando com meu 
irmão John. Estávamos jogando um jogo 

chamado chase. Foi a minha vez de 
persegui-lo. 

 

Você pode escrever uma história sobre brincar em um lugar sensato como o parque? 
 
 



 

Fui para casa e minha mãe colocou um gesso 
rosa no meu cotovelo e no meu joelho. 

 

Com raiva - eu caí na estrada 
 por Rosie  

 


