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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O mágico chamado Primavera 

 

 Era uma vez um lugar onde só havia chuva e neblina, sem céu azul e sem raios 

de sol. Não havia flores desabrochando, nem passarinhos cantando, e as árvores não 

tinham folhas nem flores. E o que era pior: as crianças nunca podiam brincar fora de 

casa sem capuz, capa de chuva e botas. Isto deixava as pessoas tristes. Elegeram 

então um bom rei, e esperavam que ele mudasse essa situação. O rei chamou os 

melhores e mais famosos mágicos de todo mundo. A cada um pediu para colocar 

flores nas árvores e nos campos. Mas por mais que os mágicos se esforçassem, 

nenhum conseguiu ajudar o rei e seu povo. As pessoas queriam desistir e emigrar 

para um outro país. Foi então que o rei ouviu falar de um homem, cujo nome era 

Primavera. Ele podia transformar um lugar em um mar de flores. O rei ouviu de 

outros países: 

 - Ele já nos ajudou e espalhou seu perfume por todo lugar. 

 - Por favor, digam-lhe que venha nos visitar também – pediu o rei. 

 E vejam só! Certo dia, Primavera passou, silenciosamente, também por esse 

país e transformou-o em um grande jardim. As crianças correram com alegria para 

fora das casas, o sol passou a espalhar calor, e desde então, Primavera é conhecido 

como maior mágico de todos. 

 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto? 

R. O mágico chamado Primavera. 

 

2) O que deixava as pessoas tristes? 

R. Não poder ficar fora de casa sem capuz, capa de chuva e botas, porque só 

havia chuva e neblina. 
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3) O que o rei pediu para cada mágico que chamou? 

R. Para colocar flores nas árvores e nos campos. 

 

4) O rei ouviu o quê sobre o mágico primavera? 

R. Que ele podia transformar um lugar em um mar de flores. 

 

5) Depois que Primavera passou por aquele país o que aconteceu? 

R. Transformou-o em um grande jardim, onde as crianças correram com alegria 

para fora das casas, o sol passou a espalhar calor. 


