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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O verão 

 

 Em um dia quente, Lili foi se refrescar debaixo de uma árvore, no quintal de sua 

mãe. Uma jabuticaba caiu ao seu lado e Lili ficou curiosa! Quis saber por que algumas 

caiam e outras, não. Sua mãe sorriu, como sempre fazia, e respondeu: 

 - É dezembro! E, no verão, as frutinhas caem para espalhar as sementinhas. Às 

vezes, os pássaros as derrubam, outras vezes, os insetos fazem isso. Os bichinhos 

trabalham para que outras árvores nasçam. Lili nem precisou correr para ficar 

suando, pois o dia estava abafado e quente. Então perguntou: 

 - Mãe, as plantinhas sentem calor? 

 - Não, querida. As plantinhas se alimentam da luz do Sol. É por isso que, no 

verão, elas crescem mais. Elas têm luz, calor e água. 

 A menina pensou que as plantas só tinham água no inverno. Um vento agitou 

as folhas e Lili apontou para o céu. Nesse instante, um raio cortou o céu. 

 - No verão acontecem as trovoadas, filha. Vamos para casa para não nos 

molharmos. 

 Peça janela de casa, Lili observou o vento e a chuva encurvando as plantas. De 

alguma forma, sentia-se feliz e satisfeita. Sua mãe a abraçou. 

 - O verão, às vezes, parece assustador, mas as plantas gostam muito! Assim é 

a natureza. 

 

 

Interpretação de texto 

 

1) Qual o título do texto? 

R. O verão. 

 

2) Onde Lili foi se refrescar em um dia quente? 

R. Debaixo de uma árvore, no quintal da mamãe. 
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3) Quando uma jabuticaba caiu ao seu lado, o que Lili quis saber? 

R. Por que algumas caiam e outras não. 

 

4) O que Lili perguntou a sua mãe sobre as plantas? 

R. Se elas sentem calor. 

 

5) O que aconteceu quando Lili apontou para o céu? 

R. Um raio cortou o céu. 


