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PILOTO e LASSIE,  

Uma outra estória de Romeu e Julieta 
 

 

 

Para responderes correctamente às perguntas que se seguem, talvez queiras visitar o 

sítio infanto-juvenil www.barry4kids.net. Se quiseres saber por que razão o livro se chama 

PILOTO E LASSIE, uma outra estória de Romeu e Julieta, terás de ler a estória.  

O livro está à venda em todos os sítios da Amazon e é um livro electrónico que se lê no 

PC, Mac, iPhone, iPad, BlackBerry ou Android Phone. 

http://www.barry4kids.net/
http://www.barry4kids.net/LER/PT/ler_livros_pt.html#item_piloto_lassie
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Piloto e Lassie 

Responde às perguntas 

1. Quem é o Piloto? _______________ 

2. Por que é que a mãe diz que a Lassie é um pouco egoísta? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Que outro defeito tem a Lassie? ____________________________________________ 

4. Onde é que põem a Lassie de vez em quando? _______________________________ 

5. E que faz o Piloto? ______________________________________________________  

6. Por que razão a estória se chama também „Romeu e Julieta“?____________________ 

________________________________________________________________________  

7. O que aconteceu à Lassie quando fugiu do jardim? _____________________________ 

8. Quem é o Barry? ________________________________________________________  

9. Em que dia é que ele nasceu? _____________________________________________ 

10. Quantos cachorros teve a Lassie? _________________________________________  

11. Quantas fêmeas e quantos machos? _______________________________________ 

 

Perguntas sobre os mamíferos 

1. Os cães são mamíferos. Alimentam-se de outros animais que caçam e a que se dá o 

nome de "presa". Por isso, os cães são _____________ 

2. Os cães, os lobos, as raposas, o dingo e mais alguns outros mamíferos pertencem 

ainda a um outro grupo. Como se chama esse grupo? ___________ 

3. Os mamíferos são animais vertebrados ou invertebrados? 

Porquê?_________________________________________________________________ 

4. Como se chamam os filhotes dos cães?_________________ 
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Piloto e Lassie 

 

Perguntas sobre os cães com funções 

1. Um cão que acompanha e ajuda o dono na captura dos animais que são caçados é um  

________________________________________________________________________ 

2. Um cão que vive em permanente contacto com os donos, geralmente em casa deles, 

independentemente da raça a que pert ence é chamado um cão 

_____________________ 

3. Os cães que têm um desenvolvido instinto de protecção do seu dono ou da propriedade 

do mesmo são ___________________________________________________________ 

4. Aos cães treinados para acompanhar e guiar pessoas invisuais nas suas deslocações e 

tarefas diárias chama-se ____________________________________________________ 

5. Os cães que acompanham e ajudam os pastores a recolher o gado e a evitar que eles 

se percam são ___________________________________________________________ 

6. Os agentes da polícia são ajudados na detecção de droga, tráfego de armas, 

salvamento de pessoas e outras situações de perigo por cães ______________________  
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Piloto e Lassie 

Machos e Fêmeas 

 

Como deves ter calculado, a Lassie e o Piloto são uma cadela e um cão, por isso, vêm falar-te de 

machos e de fêmeas. No jogo didáctico a seguir, terás de colocar diante do nome de cada fêmea 

o número do macho que lhe pertence. 

 

bode 1   abelha 
 

burro 2   cabra 
 

cabrito-montês 3   cadela 
 

cão 4   corça 
 

carneiro 5   égua 
 

cavalo 6   galinha 
 

galo 7   grua 
 

grou 8   jumenta 
 

homem 9   leoa 
 

leão 10   mulher 
 

pavão 11   ovelha 
 

peru 12   pavoa 
 

rapaz 13   perua 
 

touro / boi 14   rapariga 
 

zângão 15   vaca 
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Piloto e Lassie 

 
A Lassie foi sempre um pouco gulosa e adora as receitas deliciosas e fáceis de preparar. Ela 

deixa-te aqui uma das suas receitas preferidas, que o seu dono Eduardo costumava fazer quando 

era pequeno. No sítio barry4kids encontras mais receitas. 

 

 
Utensílios necessários: Tigela para bater a massa, colher de pau, tigela pequena para passar os 

bolinhos por açúcar, forminhas (pequenas) de papel frisado e de várias cores. 

 

Ingredientes 

· 300 g de açúcar, 300 g de coco ralado; 3 ovos; açúcar pilé 

  

Preparação 

1. Junta o açúcar ao coco, deita os ovos inteiros e bate tudo muito bem. Deixa descansar durante 

uma meia hora. 

2. Depois faz umas bolinhas, envolve-as em açúcar pilé e coloca-as dentro das forminhas. 

3. Coloca no frigorífico até servir. 

 
Podes amassar com os dedos, por isso, antes de começares a preparar os bolinhos, não te esqueças de 
lavar bem as mãos. Se precisares, pede ajuda aos teus pais ou a alguém da família. E lembra-te de deixar a 

cozinha arrumada. 
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Piloto e Lassie 

 

Estas bolinhas de chocolate foram inventadas pelo Gustavo. São muito boas e simples de fazer! 

Vais gostar. 

 

 

Utensílios necessários: Tigela para bater a massa, colher de pau, um pouco de leite ou água 

quente, forminhas (pequenas) de papel frisado e de várias cores. 

 

Ingredientes 

· 200 g açúcar; 200 g de chocolate (de preferência chocolate coberto); 50 g de amêndoas raladas; 

açúcar pilé q.b; um pouco de água ou leite 

 

Preparação  

1. Junta o açúcar ao chocolate e deita um pouco de leite ou água quente para ligar.  

2. Depois deita as amêndoas raladas. 

3. Faz umas bolinhas, envolve-as em açúcar pilé e coloca-as dentro das forminhas. 

 
Podes amassar com os dedos, por isso, antes de começares a preparar os bolinhos, não te esqueças de 
lavar bem as mãos. Se precisares, pede ajuda aos teus pais ou a alguém da família. E lembra-te de deixar a 

cozinha arrumada. 
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Piloto e Lassie 

 
Material necessário para cada máscara 

1. uma folha de cartolina A4, branca ou de cor  

2. cola branca em tubo (se necessário)  

3. tesoura  

4. um elástico fininho  

5. lápis de várias cores  

  

Instruções 

1. Imprime o desenho da máscara (abaixo) na folha de cartolina  

2. Pinta o desenho a teu gosto.  

3. Recorta a máscara com a tesoura. Não te esqueças de recortar os olhos.  

4. Faz uns furos nos pontos pretos para prenderes o elástico.  

E está pronta a tua máscara! 

 

Podes utilizar pedaços de corda, lã ou linha grossa, para fazer bigodes, pêlos, etc. 

Quando fizeres outras máscaras, pinta-as com outras cores para serem todas diferentes. 

Por que não fazes a máscara com a ajuda dos teus amigos, ou dos teus familiares e 

depois representam a peça “Piloto e Lassie, uma outra estória de Romeu e Julieta?  

Vais ver que se divertem todos e cada um pode ter a sua própria máscara! 

 

Tem cuidado ao usar a tesoura para não te magoares. 
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