
Guião de Leitura                                   A Gaivota Chorona 
 

Guião de Leitura Orientada 

1. Observa o livro e completa: 

Título: ________________________________________________________________ 

Autor: ________________________________________________________________                              

Ilustração: _____________________________________________________________ 

Editora: _______________________________________________________________ 

 

 

2. Esta Gaivota chorava porque… (rodeia as respostas corretas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Afinal, a Gaivota tinha era um sonho muito difícil de concretizar! Indica-o. 

_______________________________________________________________________ 

 

3.1 Completa a seguinte frase: 

Os __________________________ disseram à _______________________ para ir falar 

com a ________________, para ver se ela a ajudava a ir ao _______________ do mar. 

 

 

 

 

…tinha fome 
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3.2 Descobre, nas páginas 10 e 11, palavras que rimem com: 

a) Cintilante _________________________ 

b) Parecia ___________________________ 

c) Vitória ___________________________ 

d) Gente ____________________________ 

e) Tontura ___________________________ 

 

 

4. Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras (☺)ou falsas. ()  

a) As gaivotas ouviram dizer que a Lua era muito vaidosa. 

b) O Golfinho não acreditou nas gaivotas. 

c) A melhor forma de ajudar a Gaivota Chorona, era a Lua ficar em forma de C. 

d) No fundo do mar, estava tudo pronto para a festa. 

 

4.1 Corrige as afirmações falsas, transcrevendo expressões do livro. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Nos no fundo do mar, houve alguns contratempos. 

Associa cada fala à sua personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Amigo Tubarão, o 

que vem a ser isto? 

- O Tubarão está cheio 

de dores num dente. 

- Quase não posso 

falar, é o meu dente 

[…] 

- Abre a boca para 

eu analisar. 

- Amigo Tubarão, 

há quanto tempo 

não lavas os 

- Oh! Como estou 

aliviado! Já posso ir à 

festa! 
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5.1. Qual era a função da               ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5.2 Quem ficou com muitos soluços? _______________________________________ 

5.2.1 Como se livrou desses soluços? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Finalmente,  

chegou o grande dia… 
 

 

 

 

 

 

6. Completa os espaços em branco com as palavras da caixa, para obteres um 

resumo dos principais momentos! 

 A Gaivota foi contar às __________________ que o grande dia 

chegara: ia haver uma ________________ no fundo do mar e ela foi 

_________________. Elas ficaram tão ________________que começaram 

a voar em todas as direções, num grande _________________. A Gaivota 

foi arranjar-se, pois queria estar __________________. 

 A noite chegou ________________. Era noite de _______ cheia. Até 

as baleias participaram com o seu ________________, convidando todos a 

entrar. O Cavalo-marinho era o ______________________. Todos os 

________________ iam atuar na festa. 
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6.1 Completa a tabela seguinte. 

 

Golfinho Tocou violão 

Alforrecas  

Peixe-galo  

Tubarão  

Enguia  

Caranguejos  

Búzios e caracóis  

Raia  

 

6.2 No final da festa, a Gaivota preparou uma surpresa para todos. Indica-a. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

E tu? Tens algum sonho? De que modo poderão os teus 

amigos ou a tua família ajudar-te? 
 

Redige um pequeno texto, respondendo a estas questões.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


