
 

 

 

 

  

Ficha de trabalho: O gato e o escuro 

4.º Ano de escolaridade | Data: ______ / ______ / ______            |          Escola Básica nº _ de Lordelo 

Nome: | N.º: | Turma: 

 

Página 1 e 2 da história 

1- O autor fala de uma transformação. Qual? 

 

 

 

 

 

 

Página 3 e 4 da história 

2- Onde foi o gatinho passear? 

3- O que é o poente?    

4- Que recomendações lhe fez a mãe? 

5- “ (…)nessa linha onde o dia faz fronteira com a noite.” 

 

      4.1. Esta expressão significa que: 

 a)… há dois países com fronteira, onde o gato vive. ____ 

   b)… que o gato passeia ao amanhecer .____ 

               c)… o gato passeia ao lusco-fusco . ____      

 

 

 

 

 

 

 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

Página 5 e 6 da história 

6- Conseguiu evitar ir mais longe? Explica o que aconteceu, recontando um 

pouco da história.         

 

 

 

 

 

 

Página 7 e 8 da história 

7- O que lhe aconteceu “ Certa vez…”? 

 

 

 

 

 

 

Página 9 e 10 da história 

8- O que lhe aconteceu quando regressou da primeira aventura pelo escuro? 

 

Página 11 e  12 da história 

9- “ O seu coração tiquetaqueava…”. Explica a expressão por palavras tuas. 

10- O que fez no dia seguinte? 

11- Na tua opinião, o escritor terá criado a palavra “ Noitidão” a partir de 

_________________________ + _______________________ 

 

 

 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

Página 13 e 14 da história 

12- A certa altura verificou que não se conseguia ver a si próprio. E chorou.  Quem 

veio em seu auxílio, para o acalmar? 

13- Por que razão afirmou o Escuro que era ele quem devia chorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 15 e 16 da história 

14- Quem se aproxima dos dois chorões? 

15- O que fez? 

16- Devemos ter medo do escuro? 

 

 

 

 

 

 

Página 17 e 18 da história 

17- Como adormeceu o Escuro? 

18- Quando o Escuro acordou, algo aconteceu. O que foi? 

19- Que proposta fez a mãe gata ao escuro? 

 

 

 

 

 

Página 19 e 20 da história 

  

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

20- Como se sentiu o gato com a proposta? E o escuro? 

 

 

 

 

 

Página 21 e  22 da história 

21- Afinal o que tinha acontecido ao gato? 

22- Como ficavam os olhos da mãe quando olhava o escuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 23 e  24 da história 

 

23- Quando a mãe olhava a luz, o que acontecia? 

24- O que viou o gato do outro lado da luz? 

 

 

 

Página 21 e  22 da história 

25-  

 

 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


