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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

As penas 

         Leleca refez seu ninho com algumas penas, acrescentando uma a cada dia, mas 

parecia que estavam diminuindo. 

        - Que estranho - exclamou a galinha. - Quem está brincando comigo? 

Leleca decidiu espiar quem estava fazendo aquilo. De fato, logo cedo, ela viu o 

pardal Arno, que delicadamente tirou uma pena com seu bico. 

        - Peguei você, seu pardal - Gritou a galinha furiosa. 

- Mas... Mas... Desculpe, Leleca! - piou Arno. - Meu filhote está doente, e Mia 
teme que ele sinta frio. 

Imediatamente, Leleca reuniu o galinheiro. 

      - Cada uma deve dar uma pena para o filhote de Mia e Arno! – ela explicou. 

Todas as galinhas dirigiram-se para o ninho de Mia e Arno para fazer um lindo 
edredom de penas. 

      - Um embaixo, um em cima! - disse Leleca. 

O edredom está ótimo, obrigado! - Gritou o passarinho, enquanto sua mãe 
agradecia a Leleca. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “As penas”. 

 

2) Leleca refez  um ninho com algumas penas, acrescentando uma a cada dia, mas 
parecia que estava diminuindo. O que a Leleca fez? 

R. Leleca decidiu espiar quem estava fazendo aquilo. 

 

3) Quem estava tirando as penas do ninho de Leleca? 

R. Quem estava tirando a pena do ninho da Leleca era Arno o pardal. 
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4)  O que o pardal falou para Leleca? 

R.O Arno pediu desculpas a Leleca e disse que o seu filhote estava doente e Mia 
temia que ele sentisse frio. 

 

5) O que Leleca fez para ajudar seu amigo Arno? 

R. Imediatamente Leleca reuniu o galinheiro e disse para cada uma dar uma pena 
para o filhote de Mia e Arno. 

 

6) Todas as galinhas dirigiram-se para o ninho de Mia e Arno. O que elas fizeram? 

R. Chegando ao ninho de Mia e Arno, elas fizeram um lindo edredom de penas. 

 

7) O que Mia fez quando recebeu o edredom? 

R. Mia agradeceu a pelo edredom de penas. 

    

 


