
Guião de Leitura A cidade amarela      

Guião de Leitura Orientada 

Depois de teres lido o livro completo, resolve os exercícios que a seguir te 

apresentamos. 

 

 

 

 

Faz a correspondência: 

 

 

 

 

 

 

1. Consulta as primeiras páginas do livro e completa a seguinte frase sobre o tema desta obra: 

 

Este livro aborda o tema do ____________________________, que é uma _______________________ 

que se verifica em cerca de  _______________________ milhões de pessoas em todo o mundo. 

 

 

2.  “Era uma vez uma cidade amarela.”  

2.1 Enumera as coisas amarelas que existiam naquela cidade. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Um dia, uma casa ficou diferente das outras. 

 3.1 De que cor era a nova casa? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 3.2 Os habitantes não gostaram de ver a cidade assim e tentaram resolver o problema.  

 Explica como. 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome da obra: ______________________________________________________________ 

Autor/a: ___________________________________________________________________ 

Editora: ____________________________________________________________________ 

Ilustração: __________________________________________________________________ 

 Escreve o texto 

 Interpreta esse texto e cria a imagem 

 Decide publicar a obra 

 Compõe, pagina, imprime e encaderna o livro 

 Descobre nele um amigo 

Editor 

Autor 

Ilustrador 

Leitor 

Empresa gráfica 
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 3.3 O problema ficou resolvido? Porquê? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

  

4. No dia seguinte, apareceu mais uma cor – o azul.  

 4.1 Que cor apareceu, quando os habitantes da cidade tentaram esconder o azul? 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Faz a correspondência entre as duas colunas, para obteres frases com sentido, sobre o final 

desta história tão colorida. 

  

1. No meio da aflição  a) naquela cidade. 

2. Foi então que a alegria surgiu  b) uma grande festa. 

3. Os habitantes fizeram  c) os habitantes começaram a pintar cor em cima de cor. 

4. Cada um dos habitantes  d) verde. 

5. As árvores ficaram pintadas  e) de muitas cores. 

6. As folhas ficaram pintadas de  f) levava uma cor para pintar o que lhe apetecesse. 

7. Tudo estava pintado   g) de castanho. 

 

1______;      2______;     3______;      4______;      5______;       6______;       7_______ 

 

 

6. Completa o texto seguinte, com as palavras da caixa. 

 

 

 

 

 

Nunca a _____________________ tinha sido tão _______________________, agora que eram __________________ 

de diferentes ________________________. Por fim, a menina ______________________ que tinha ensinado as 

cores a estes _____________________________, partiu para a cidade _________________________, para fazer o 

mesmo que fez na cidade ______________________________. 

 

7. Para terminar esta aventura, consulta as páginas 26 e 27 do livro e desenha o símbolo Colour 

ADD correspondente às seguintes cores: 

 

       azul                     verde                  roxo      vermelho 

 

 

amarelo    castanho      preto          branco 

habitantes, azul, todos, amarela, cidade, alegre, cores, sábia 


