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A Pequena _________ Castanha, que se ia deitar, agarrou-se bem 

agarrada às ____________ muito ____________ da Grande 

Lebre Castanha. Quis ter a certeza de que a Grande Lebre 

Castanha estava a _____________. 

- Adivinha quanto eu gosto de ti - disse ela. 

 
Ora bem, acho que não _____________ adivinhar isso - disse a 

Grande Lebre _____________. 

- Gosto ____________ - disse a Pequena Lebre Castanha, 

esticando os ______________ o mais que podia. A Grande Lebre 

Castanha tinha uns braços ainda _____________. Mas eu gosto 

de TI assim - disse ela. 

«Humm, é muito», _____________ a Pequena Lebre Castanha. 

- _____________ de ti esta altura toda - disse a Pequena Lebre 

Castanha. 

- E eu gosto de ti esta altura toda - disse a ____________ Lebre 

Castanha. 

«É mesmo ____________», pensou a Pequena Lebre Castanha. 

«Quem me dera ter uns braços ____________.» 

 

Então a Pequena Lebre Castanha teve uma __________ ideia. Fez 

o pino, encostada ao tronco muito __________________. 

- Gosto de ti até à __________ dos pés! - disse ela. 

- E eu gosto de ti até à ponta dos ___________ pés - disse a 

Grande Lebre Castanha, fazendo-a girar por cima da 

___________. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As partes da história devem ser dadas já recortadas e 

baralhadas. O trabalho deve ser feito antes dos alunos terem contacto 

com o texto da história. Procura-se saber qual o seu grau de atenção. 

- Gosto de ti até onde eu consigo _______________! - riu-se a 

Pequena Lebre Castanha, dando pulos e mais pulos. 

- Mas eu gosto de ti até onde eu ____________ saltar - sorriu a 

Grande Lebre Castanha, e saltou tão alto que as ___________ 

tocaram no ramo da árvore. 

«Isto é que é saltar», pensou a Pequena Lebre Castanha. «Quem 

me dera ______________ assim.» 

 
- Gosto de ti o caminho todo até ao ___________ - gritou a 

Pequena Lebre Castanha. 

- E eu gosto de ti até depois do rio e dos __________ - disse a 

Grande Lebre Castanha. 

«É mesmo longe», pensou a Pequena Lebre Castanha. 

Tinha __________ sono que já quase nem conseguia pensar. 

Então olhou para além das moitas, para a grande ___________ 

escura. Nada podia ser mais longe do que o __________. 

 
- Gosto de ti até à ___________- disse ela, e fechou os olhos. 

- Ora, se isso é ____________ - disse a Grande Lebre Castanha. 

- É mesmo, mesmo longe. 

A _______________ Lebre Castanha deitou a Pequena Lebre 

Castanha na caminha de _____________. Inclinou-se e deu-lhe 

um beijo de boas-noites. 

Depois deitou-se muito _____________ e murmurou sorrindo: 

- E eu gosto de ti até à Lua... E DE VOLTA ATÉ CÁ ABAIXO. 

 



 

Palavras Intrusas 

 

A Pequena Lebre Branca, que se ia deitar, agarrou-se 

bem agarrada às patas muito compridas da Grande 

Lebre Castanha. Quis ter a certeza de que a Grande 

Coelha Castanha estava a ouvir. 

- Adivinha quanto eu preciso de ti - disse ela. 

- Ora bem, acho que não posso adivinhar isso - disse a 

Grande Lebre Castanha. 

- Gosto assim - disse a Pequena Coelhinha Castanha, 

esticando os pelos, o mais que podia. 

A Grande Lebre Castanha tinha uns braços muito maiores. Mas eu gosto de TI 

assim - disse ela. 

«Humm, é muito», pensou a Pequena Lebre Peluda. 

- Gosto de ti esta quantidade toda - disse a Pequena Lebre Castanha. 

- E eu gosto de ti esta largura toda - disse a Grande Lebre Castanha. 

«É mesmo alto», pensou a Pequena Lebre Castanha. «Quem me dera ter uns 

músculos assim.» 

Então a Pequena Lebre Castanha teve uma triste ideia. Fez o pino, encostada ao 

tronco muito encolhidinha. 

- Gosto de ti até à ponta dos dedos! - disse ela. 

- E eu gosto de ti até à ponta dos meus pés - disse a Grande Lebre Castanha, 

fazendo-a girar por cima da erva. 

- Gosto de ti até onde eu consigo pular! - riu-se a Pequena Lebre Castanha, 

dando pulos e mais pulos. 

- Mas eu gosto de ti até onde eu consigo saltar - gritou a Grande Coelha 

Castanha, e saltou tão alto que as patas tocaram no cume da árvore. 

«Isto é que é saltar», pensou a Pequena Lebre Castanha. «Quem me dera saltar 

assim.» 

- Gosto de ti o caminho todo até ao mar - gritou a Pequena Lebre Castanha. 

- E eu gosto de ti até ao fim do rio e dos montes - disse a Grande Lebre 

Castanha. 

«É mesmo muito», pensou a Pequena Lebre Castanha. 



 

Tinha tanto medo que já quase nem conseguia pensar. Então olhou para além das 

moitas, para a grande janela escura. Nada podia ser mais belo do que o céu. 

- Gosto de ti até à LUA- disse ela, e abriu os olhos. 

- Ora, se isso é longe - disse a Grande Lebre Castanha. - É mesmo, mesmo longe. 

A Enorme Lebre Castanha deitou a Pequena Lebre Negra na caminha de palha. 

Inclinou-se e deu-lhe um beijo de boas-noites. 

Depois chegou-se muito pertinho e murmurou sorrindo: 

- E eu gosto de ti até à Lua... E DE VOLTA ATÉ CÁ ABAIXO. 

 

 

 

Nota: O texto pode ser dado em partes a alunos diferentes e reconstruído 

depois de devidamente corrigido. 

Esta tarefa deverá ser feita após os alunos ouvirem a história na BE, sem 

terem qualquer outro contacto com o texto original. 

Na primeira correcção, deverá ser o professor a ler o texto. 

Só depois os alunos deverão comparar as duas versões do texto. 

 


