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Guião de Leitura Orientada 
 

 

 
 

1. Quem é a Tixa?  

(procura informação nas primeiras páginas do livro e completa as frases) 

Tixa é uma __________________que vivia muito _______________, na ilha da _______________. 

Adorava apanhar ___________ em cima de uma ____________. Talvez por ser filha de uma 

___________________, adorava _________. Na escola foi vítima de _________________________. 

 

2. Bullying, que palavra estranha…  

(procura o seu significado num dicionário, em papel ou na internet, e transcreve o que encontraste sobre ela) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais das seguintes atitudes devemos tomar se formos vítimas de Bullying? Rodeia-as! 

 

 
Ser forte 

Guardar segredo 
Denunciar 

Ter medo 

Procurar ajuda 
Contar aos adultos 

Esconder-se 
Ameaçar o outro, também 

 

 

Observa a capa e a contracapa do livro e: 

a) escreve o primeiro nome das e autoras deste livro: 

_____________________; _____________________; ____________________ 

b) refere o nome da ilustradora: ______________________________________ 

c) menciona o nome da editora: ______________________________________ 
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                                       … 

4. Qual é a “profissão” da Tixa? Explica por palavras tuas. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

5. Retira do livro (página 15) duas razões pelas quais devemos proteger as lagartixas. 

   _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Escreve o nome de cada                     da Tixa por baixo da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual era a                                   dos amigos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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A princípio, esta proposta não agradou muito à nossa amiga.  
Então, os amigos tentaram convencê-la com alguns argumentos… 

 

8. Faz corresponder cada fala ao animal que a proferiu. 

1. “Temos de defender os nossos empregos.”   
 

 a) Tixa 

2. “Não te importas de conhecer o mundo e de 
melhorá-lo, ajudando as pessoas que o 
partilham consigo?” 

 b) Coruja Viola 

3. “Temos de levar as fêmeas a participar mais, 
com os que não têm voz e os mais pobres.” 

 

 c) Pato Assado 

4. “Mas para que precisam de mim?” 
 

 d) Coruja Viola 
5. “Olha, Tixa, repara como o clima está a mudar! 

Temos de nos preocupar com o ambiente, com 
o efeito de estufa. ” 

 e) Minhoca 
Divertida 

6. “Esta é a tua casa e o teu jardim! Mas o teu 
mundo é só este? Ou é aquele que partilhas 
com os outros?” 

 f) Joaninha Voa-
voa 

 

                                                                                 

Mesmo assim, Tixa tentou que os seus amigos procurassem outro animal para se candidatar. 

9. Procura informação no livro (páginas 26 a 37) e assinala verdadeiro (V) ou falso (F), à frente de 

cada afirmação sobre esta parte da história. Nas falsas, sublinha a expressão que está incorreta. 

a) Tixa foi vítima de Bullying na escola, porque caminhava de forma estranha. ______ 

b) Ela não queria ser candidata, porque preferia estar sossegada em casa e não gostava de 

ouvir discutir política. ______ 

c) A Coruja Viola concordou com a Tixa e relembrou-a que é preciso “gente” que saiba 

falar e discutir de forma positiva e construtiva. _____ 

d) Tixa ficou logo convencida e aceitou a proposta. _____ 

e) Nessa noite, adormeceu cheia de fome. _____ 

f) Quando acordou, meteu-se a caminho e foi pedir conselhos ao seu primo Lagarto 
Pimpão. _____ 

g) O seu primo disse-lhe os seus amigos tinham muita razão. _____ 
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h) Mas entretanto, apareceu uma cobra que lhe disse ela não era capaz de assumir tamanha 

responsabilidade. _____ 

i) Esse animal queria ser ele o Presidente, mas Tixa acabou por decidir aceitar, finalmente, a 

proposta dos amigos. _____ 

 

 

10. Completa as frases: 

Estas eleições eram para eleger o presidente da pequena __________________________________ 

____________________________________. Eram eleições muito importantes, porque __________ 

_________________________________________________________________________________. 

11. Cada animal tinha um papel muito importante nesta  

11.1 Segue a ordem das imagens e escreve a tarefa de cada amigo da Tixa. (páginas 40 e 41) 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Usa a tua imaginação e diz que medidas tomou a Tixa, assim que foi eleita Presidente. 

 


