
 

 

Nome: ______________________________________________ Data: __/__/_____ 

 

[F3] Leitura de Texto – Folha de Registo Individual (Professor) 

Instruções: O Professor explica ao aluno que terá um tempo limitado para ler o texto e que provavelmente 

não irá conseguir lê-lo todo porque é mesmo muito pouco tempo. O aluno deve ler o melhor e mais rápido 

que conseguir. O Professor deve cronometrar 1 minuto de leitura, interromper assim que o tempo 

terminar e assinalar nesta folha o local onde o aluno terminou. Durante a leitura deve fazer o registo dos 

erros ou omissões do aluno (usar duas canetas com cores diferentes para a primeira e a segunda leitura). 

 

 

 

 

 

  

 
O taxista do meu bairro 
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        O Alex é o taxista do meu bairro. Ele é tão bom condutor que até já fixou as 23 

ruas da cidade. Durante as viagens o Alex adora ouvir música Jazz. Em tempos até 38 

tentou aprender a tocar saxofone. 43 

        O táxi do Alex é muito moderno: é movido a eletricidade, tem conexão à 57 

internet e até tem um mecanismo para eliminar as toxinas do ar e renovar o 72 

oxigénio.  A pintura do carro está sempre a brilhar, quase conseguimos ver nela o 86 

nosso reflexo. No espelho retrovisor do táxi está pendurado o crucifixo que a mãe 100 

lhe deu para dar sorte.  105 

 No meu bairro todos ficámos perplexos quando descobrimos que o Alex 116 

pratica um desporto chamado boxe. O boxe é um desporto de luta complexo. Ele 130 

treina todos os dias ao fim da tarde num anexo da sua casa para melhorar a sua 147 

força, os seus reflexos e até a sua flexibilidade. Em combate é conhecido como a 162 

Fénix porque nunca desiste, mesmo quando já parece derrotado. Quem sabe, um 174 

dia o taxista do meu bairro se torne o campeão do mundo de boxe. 
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N.º de erros e omissões   

Nº de palavras lidas corretamente:      

Nº de palavras lidas corretamente por minuto:    
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[F4] Leitura de texto – Ficha do Aluno 

   

  

Instruções: 

1- Lê o texto. 

2- Sublinha as palavras em que a letra <x> se lê /ks/. 

3- Lê novamente as palavras sublinhadas. 

4- Escreve no caderno as palavras de que não saibas o significado e procura no dicionário sinónimos 

para essas palavras.  

5- Reconta oralmente o texto para o teu colega. 

6- Lê novamente o texto. 
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        O Alex é o taxista do meu bairro. Ele é tão bom condutor que até já fixou as 

ruas da cidade. Durante as viagens o Alex adora ouvir música Jazz. Em tempos até 

tentou aprender a tocar saxofone. 

        O táxi do Alex é muito moderno: é movido a eletricidade, tem conexão à 

internet e até tem um mecanismo para eliminar as toxinas do ar e renovar o 

oxigénio.  A pintura do carro está sempre a brilhar, quase conseguimos ver nela o 

nosso reflexo. No espelho retrovisor do táxi está pendurado o crucifixo que a mãe 

lhe deu para dar sorte.  

 No meu bairro todos ficámos perplexos quando descobrimos que o Alex 

pratica um desporto chamado boxe. O boxe é um desporto de luta complexo. Ele 

treina todos os dias ao fim da tarde num anexo da sua casa para melhorar a sua 

força, os seus reflexos e até a sua flexibilidade. Em combate é conhecido como a 

Fénix porque nunca desiste, mesmo quando já parece derrotado. Quem sabe, um 

dia o taxista do meu bairro se torne o campeão do mundo de boxe. 
 


