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ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

João e Maria 

João e Maria eram filhos de lenhadores muito pobres. Só comiam pão duro e por isso seus 
pais resolveram abandoná-los no bosque. 

Naquela noite, João esperou que todos se deitassem e, sem fazer barulho, se levantou e 
encheu o bolso com muitas pedrinhas. 

Na manhã seguinte todos foram ao bosque. João caminhava atrás e ia jogando as 
pedrinhas no chão.  Assim voltaram seguindo o rastro.  Passados alguns dias, os pais resolveram 
novamente abandonar as crianças e João teve que deixar migalhas de seu pedaço de pão.  

À tarde, quando quiseram voltar para casa, não conseguiram porque os passarinhos 
haviam comido todas as migalhas de pão. 

João e Maria ficaram muito assustados e, mortos de medo, foram seguindo por um 
caminho que os levou a uma casinha lá longe. 

Quando chegaram a ela, descobriram que não era igual às outras casas. Era uma casinha 
toda feita de doces. 

 - Que delícia! Hum! – disseram. 

Logo apareceu na porta uma velinha meio esquisita. Seu nariz era grande e pontudo. 
Convidou-os para entrar, prometendo surpresas. 

A surpresa foi muito triste. A velhinha era uma bruxa e colocou João dentro de uma jaula e 
fez Maria limpar a casa. 

A bruxa estava preparando um caldo onde iria cozinhar João. Quando foi ver se o caldo 
estava bom, se debruçou sobre o caldeirão e Maria a empurrou. 

Maria tirou João da jaula e juntos encontraram um grande tesouro na casa da bruxa e ricos 
voltaram para casa onde seus pais arrependidos os receberam muito felizes. 

LÓPEZ, Francesc.(adaptação). João e Maria. 

São Paulo: Editora Siciliano, 1993. 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.: João e maria 

2) Quem é o autor? 

R.: Francesc López 
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3) Quantos parágrafos têm o texto? 

R.: 11 

4) Quais são os personagens do texto? 

R.: João, Maria, os pais e a bruxa 

5) Porque João e Maria estavam sozinhos na floresta? 

R.: Porque seus pais que eram muito pobres,os abandonaram na floresta 

6) O que João usou para marcar o caminho? 

R.: No primeiro dia ele usou pedrinhas e no segundo ele usou migalhas de pão 

7) Porque João e Maria não conseguiram voltar para casa? 

R.: Porque os passarinhos comeram as migalhas que João jogou no chão para marcar o caminho de volta 

8) Quem era a velhinha que eles conheceram? 

R.: Ela era uma bruxa 

9) Como eles fugiram? 

R.: Quando a bruxa se debruçou sobre o caldeirão Maria a empurrou. 

10) O que você faria se estivesse perdido e aparecesse uma pessoa estranha dizendo que vai 

te ajudar, mas que você tem que ir para a casa desta pessoa? 

R.: Resposta pessoal 

 


