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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O sonho de Lilica 

Lilica, a jovem gansa, sonhava em viver além dos limites do sítio. Ela adorava 

ouvir as histórias de seu avô Otar, que viveu com os gansos selvagens. 

- Quando eu nasci, há algumas primaveras, aprendi a voar sobre um lago, 

depois partimos para encontrar outro lugar para morar. Ao sobrevoar este sítio, ouvi 

um grito: parecia que alguém tinha chamado meu o meu nome! “Oootar! Oootar!”. 
Então os outros gansos seguiram viagem, e eu pousei por aqui. Lá, à beira de um 

lago, vi a mais bela das gansas presa num espinheiro... 

- Ai! – Lilica exclamou ansiosa pelo final romântico que já imaginava. 

- Sim eu a libertei, e nunca mais nos largamos... Era sua avó Olga! 

- E eu? Um dia poderei partir para viver com os gansos selvagens?- Insistiu 

Lilica. 

- Um dia você irá - sorriu o vovô Otar, partirá em uma longa viagem e voltará 

para me contar as suas historia. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto?  

R. O sonho de Lilica.  

 

  

2) Qual era o sonho de Lilica?  

R. O sonho de Lilica era viver além dos limites da fazenda.  

 

  

3) Quem era a Lilica?  

R. Lilica era uma jovem gansa.  

 

  

4) Que historia Lilica gostava de ouvir?  

R. A historia que Lilica gostava de ouvir era a historia do avô Otar, que viveu 

com os gansos selvagens.  
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5) Que historia o avô Otar contava para Lilica?  

R. A historia que o avô contava para a Lilica era de como conheceu a sua 

esposa a avó da Lilica.  

  

6) Ao sobrevoar o sitio o avô Otar ouviu um grito. O que o avô achou que 

fosse?  

R. Achou que era alguém chamando seu nome.  

 

  

7) Quando ouviu o grito, o que o avô Otar fez?  

R. O avô Otar posou à beira do lago.  

 

  

8) Quando o avô Otar posou a beira do lago o que ele viu?  

R. Ao posar à beira do lago o avô Otar viu a mais bela das gansas presa na 

espinheira.  

 

  

9) O que o avô respondeu para Lilica quando ela perguntou se um dia partiria 

para viver com os gansos selvagens?  

R. Vovô disse que um dia ela irá, partirá em uma longa viagem e voltará para 

lhe contar as suas historias.   

 


