
  

Adoção da coelhinha 
 

Era uma vez uma coelhinha chamada Liliana, mas mais conhecida por Lili. Os 
pais deixaram-na no orfanato Centro de Adoção porque não queriam ter filhos. 

Um dia, a senhora que cuidava do orfanato disse-lhe: 
- Acorda! Uma família chegou para ver crias de coelho com 7 anos, e tu tens 7! 
- Ebaaa!!! Finalmente! - disse a Lili muito entusiasmada. 
Ela foi trocar de roupa e depois ver a sua família adotiva. A Lili cumprimentou 

muito alegre os coelhos que a queriam adotar: 
- Bom dia. - O casal retribuiu o cumprimento. Ela olhou para a cara do coelho e 

da coelha e perguntou: 
- Como vocês se 

chamam? 
A coelha disse que se 

chamava Sónia e o coelho 
Alberto. Depois de dizer que 
gostava dos nomes deles, a Lili 
perguntou se iam adotá-la. 

- Claro que... SIM! – 
disseram os dois muito alegres. A 
coelhinha despediu-se da senhora 
do orfanato e dos amigos que 
viviam lá. 

Entraram para o carro e 
foram ao Make Me Nuts. 
Compraram uma donete de 
cenoura e um Milk Shake de 

chocolate para a coelhinha. Ela ficou muito feliz porque nunca tinha comido aquelas 
coisas. No orfanato, os coelhos comiam sopa de cenoura todos os dias. 

Depois da adoção, a coelhinha foi frequentar uma escola e, quando chegava a 
casa, lanchava, fazia os T.P.C. e depois ia brincar com uma coelhinha que era filha 
biológica dos pais adotivos da Lili. 

E desde esse dia ela ficou muito feliz.  
Iara 
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Pronomes e determinantes demonstrativos 
 

Durante este ano, estudámos os pronomes pessoais e os pronomes e 
determinantes possessivos. 

Agora vamos conhecer os pronomes e determinantes demonstrativos: 
são uma classe de palavras que indicam pessoas, animais ou objetos, 
referindo o lugar que ocupam no pensamento de quem fala ou escreve. 

Lê a frase seguinte. 

- Eu gosto mais deste cão do que daquele. 

As palavras destacadas a negrito, indicam, no primeiro caso, um cão 
que está mais próximo de quem fala e no segundo um cão que está mais 
afastado. A palavra deste é um determinante porque está antes do nome 
cão. A palavra daquele é um pronome porque está a substituir a palavra 
cão. Ambas as palavras demonstram quais são os cães. 

 

Pronomes ou determinantes demonstrativos Pronomes demonstrativos 

Singular Plural 
Invariáveis 

Masculino Feminino Masculino  Feminino 

Este 
Esse 

Aquele  

Esta 
Essa 

Aquela 

Estes 
Esses 

Aqueles  

Estas 
Essas 

Aquelas 

Isto 
Isso 

Aquilo 
 

 

 


