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Guião de Leitura Orientada 

1. Observa a capa e a contracapa do livro e completa: 

      

 

 

 

 

 

2.  Lê os textos das badanas anterior e posterior.  

2.1 Que nome dás a esse tipo de textos? Assinala a opção correta, desenhando 

um ☺. 

Entrevista_____ Biografia_____  Receita_____  Descrição_____ 

2.2 Relaciona as informações com o nome da pessoa a quem se referem. 

 

 

Olá, meninos e meninas! 
 

1. Atenta na página 5 e faz uma breve descrição do Quinas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Quem é Docas? Assinala a resposta correta. 

a) Uma amiguinha que mora com ele.   

b) Uma amiguinha que mora com os pais do seu Dono. 

Título:  

Autora:  

Ilustrador:  

Coleção:  

Editora:  

Nasceu em 1961.   

Esteve preso/a 3 meses, por estar contra a ditadura.  Manuel Brum 

Obteve um prémio na categoria de Banda Desenhada.   

Nasceu em Lisboa, em 1947.   

É professor de Educação Visual.  Violante Saramago Matos 

Foi vereador/a na Câmara Municipal do Funchal.   
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3. Assinala as seguintes afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso). (pág. 6 a 11) 

a) Tanto o Quinas como as suas amiguinhas gostam muito de estar em casa. 

b) Desta vez, foram passear de barco. 

c) O sol, no dia do passeio, não brilhava muito. 

d) Todos queriam tomar banho, mas nenhum teve coragem de saltar para a 

água. 

e) O Dono chama os golfinhos pelo nome. 

f) A Docas é um verdadeiro cão d’água. 

4. A certa altura, o golfinho que chefiava o grupo, fez um convite aos nossos 

amigos. Indica-o. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.1 Quinas e as suas amigas aceitaram o convite e viveram grandes aventuras até 

chegarem às Desertas. Completa o texto seguinte, para obteres um resumo dessa 

viagem. 

 Pintas, o chefe dos ________________, sugeriu que os cães saltassem para 

as suas ______________, porque eles não conseguiam ______________ tanto como 

os golfinhos. Durante a viagem, cumprimentaram _______________ piloto, 

cruzaram-se com um grupo de baleias de ______________, encontraram muitas 

____________: gaivotas, almas- ______________, freiras do ____________, os 

irrequietos ________________ e cagarras. 

 A certa altura, Rumba ficou muito aflita, porque avistou um grande 

___________________. Ele chamava-se _________________ e ia à procura de uma 

________________________ para ter filhinhos. 

Num instantinho, chegámos às Desertas… 

5. Explica, por palavras tuas, a razão de haver “uma grande gritaria e uma grande 

festa entre os lobos marinhos”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Enumera os assuntos acerca dos quais o Pintas e a Meia Lua conversavam: 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

6.1 A certa altura, aproximou-se uma tartaruga pequena muito aflita. Explica o 

motivo dessa aflição. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2 Consideras que o Dono é uma pessoa preocupada com o ambiente? 

Transcreve uma expressão do texto que justifique a tua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3 E tu? Consideras-te amigo do ambiente? Com a ajuda dos teus colegas e/ou 

professor, refere 3 ações que todos nós podemos fazer, no dia a dia, para ajudar 
o planeta. 
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Como era hora do regresso… 

7. Uma das golfinho fêmeas começou a ficar um bocadinho agitada e inquieta. 

Qual o motivo dessa inquietação?                                                                   

Seleciona a opção correta com um X. 

a) Um barco aproximava-se a alta velocidade.      (_) 

b) Estava prestes a dar à luz.                                     (_) 

c) Um predador aproxima-se do grupo.                 (_) 

7.1 Depois deste acontecimento, os nossos amigos voltaram para junto dos seus 

donos, às costas dos seus amigos golfinhos. Como se chamava o golfinho que 

levou Quinas? _______________________________________________________ 

 7.2 Ao chegar ao barco, Quinas começou a ouvir alguém a chamar por ele e 

deu-se conta que aquela aventura tinha sido um ___________________________. 

  

8. Agora que já conheces melhor a história, resolve as seguintes palavras 

cruzadas. 

Verticais: 

1. Golfinho que transportou Rumba. 

2. Cachalote que deixou Rumba 

aflita. 

3. Golfinho que transportou Quinas. 

Horizontais:  

4. Pais do Dono. 

5. Ilha dos Lobos Marinhos. 

6. Amiga de Quinas. 

7. O lobo marinho que conversava 

com Pintas. 

8. O protagonista desta linda história. 
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6            

            

7        -    

8            

            

            

 

Sabes, sempre tive curiosidade em saber o significado do 

meu nome…   

Consulta um dicionário e ajuda-me a descobrir, por 

favor! 

 


