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A abertura do acampamento 

O dinossauro Dino está ocupado hoje. O pai dele toma contareta da área de 

acampamento da Ilha dos Pirilampos. Dino está ajudando o pai a verificar se tudo 

está preparado para a estação de verão. 

- A festa de abertura é amanhã, e não vejo a hora de começar! - O papai diz 

para Dino. - Temos bastante lenha para as fogueiras e o cozimento - ele afirma, 

conferindo a lista. E a doca está pintada. Os avisos no caminho são todos novos. Falta 

alguma coisa? 

- A loja de suprimentos está toda abastecida? - pergunta Dino. 

- Acho que sim. Por que você não confere? - sugere o papai. Isso faz Dino se 

sentir importante. 

Dino dá uma volta pela loja. Ela vende artigos de que as pessoas necessitam 

quando estão acampando, como comida, fósforo e cobertas quentes. 

“Alguma coisa está faltando’’, Dino pensa. Ele não consegue perceber o que é, 

então fica zanzando por ali um pouco mais. Sua barriga começa a roncar. Está na 

hora do lanche. 

De repente, Dino corre até o pai. - Papai, você se esqueceu de encomendar 

uma coisa importante para a loja de suprimentos! - Ele diz todo orgulhoso. 

- É mesmo? - O papai pergunta surpreso. 

- Sim! Lanches! - ri Dino. 

- Sabe você tem razão? - O papai solta uma risada. 

Ele escreve uma observação na lista. 
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- Vamos conseguir alguns a tempo, eu garanto. - Papai dá uns tapinhas de 

agradecimento em Dino. Dino dá um grande sorriso. Ele gosta de ajudar. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O dinossauro Dino está ocupado hoje. O que ele está fazendo? 

R. 

 

3) O pai de Dino confere com ele a lista, para ver se está tudo certo para a festa de 

abertura. O que o papai pede para Dino verificar e como ele se sente? 

R. 

 

4) O que a loja de suprimentos vende? 

R. 

 

5) Dino sente que tem alguma coisa faltando, mas ele não consegue perceber o que 

é. De repente, Dino vai correndo até o papai. Do que Dino lembrou? 

R. 

 

6) Surpreso, o papai pergunta a Dino o que ele havia esquecido, o que Dino 

responde? 

R. 


