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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A lição de costura 

 

- Mamãe, você pode me ensinar a costurar? - O hipopótamo Horácio pergunta. 

- Claro! Por que você quer aprender? - Ela pergunta surpresa. Rapidamente, 

Horácio explica sobre a bandeira. A mamãe concorda e sorri. 

- Parece uma ideia maravilhosa, Horácio. Vamos começar agora.  

Ela vai buscar a caixa de costura e alguns retalhos de tecidos. Depois coloca a 

linha na agulha para cada um deles.  

- Costurar é simples - Ela diz. - Você segura a agulha deste modo e o tecido 

com a outra mão - a mamãe explica, mostrando a Horácio. 

- Cuidado, a ponta da agulha pode machucar - Ela diz. 

- Está bem - Horácio responde, com os olhos bem abertos. 

- Apenas coloque a agulha no tecido. Bom. Agora, empurre a ponta para cima e 

para fora do tecido, um pouquinho mais a cima. 

- Ai! - Ele grita alguns momentos depois. - Eu me piquei. Estou sangrando! Ele 

chupa o dedinho. 

- Querido, eu não disse que a ponta da agulha podia Machucar? - Ela ri. 

- Mas está doendo! - Ele resmunga. 

- Venha aqui. Eu vou dar um beijinho e vai ficar melhor - Ela sorri. 

- Você disse mesmo que machucava - Horácio ri. 

Depois de alguns pontinhos não muito bons, ele vai ficando melhor. - Não sabia 

que era tão fácil costurar!  

- Horácio abre um sorriso, prosseguindo com a costura. 

A mamãe dá um rápido abraço nele. 

- Você está indo muito bem! Agora, vamos procurar na minha sacola de 

retalhos um bonito tecido roxo para você. 

É a cor favorita do Horácio, é claro. 
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Questões 

 

1) Qual é o titulo do texto? 

R. 

 

2) O que o Horácio pediu para que a mamãe o ensinasse? 

R. 

 

3) Quando a mamãe pergunta porque Horácio quer aprender, o que ele responde? 

R. 

 

4) A mamãe diz que costurar é simples, como ela ensina Horácio? 

R. 

 

5) Com o que a mamãe pede para ele tomar cuidado? 

R. 

 

6) Alguns momentos depois Horário grita. O que aconteceu?   

R. 

 

7) Depois de alguns pontinhos não muito bons, como Horácio costura? 

R. 

 

8) Horácio estava indo muito bem! Eles foram procurar o que na sacola de retalhos? 

R. 

 

 


