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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

As sombras animadas do Dino 

Está na hora do dinossauro Dino dormir. 

- Papai, quando você era pequeno, costumava brincar de alguma coisa quando 

ia dormir? 

O papai pensa e então responde: 

- Eu costumava fazer sombras animadas na parede. 

- O que é isso? - Dino pergunta, curioso. 

- Eu vou mostrar a você - O papai responde. Ele levanta a mão para fazer uma 

sombra na parede. 

- Olhe, aqui está um cachorro! Au! Au! - Ele diz. - E aqui está um coelho. - Ele 

mostra a Dino como fazer duas orelhas que se movimentam e uma cabeça com suas 

mãos. 

Agora, há dois coelhos na parede: Um grande e um pequeno. O pequeno coelho 

de Dino pula alto, bem em cima do grandão! Dino ri: 

- Sou um bom lutador! - Ele diz com uma voz fina de coelho. 

- E que tal um cisne? - O papai sugere, fazendo a cabeça e o bico do cisne com 

uma das mãos e o braço e as penas com a outra. 

De repente, o cisne morde a orelha do coelhinho do Dino. O papai rosna: 

- Sou um cisne faminto, procurando um sanduíche de coelho! 

- Hi-Hi-Hi-Hi! - Dino dá uma risadinha quando o papai faz uma batalha de cisne 

e coelho na parede. 

Dino está ficando com sono agora. Ele boceja, fazendo um cachorro de sombra 

bocejar também. 
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- Acho que é melhor cobrir você agora - O papai ri e cuidadosamente, põe os 

dois bracinhos de Dino sob as cobertas e lhe dá um beijo no nariz. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é as sombras animadas do Dino. 

 

2) Está na hora do dinossauro Dino dormir. O que Dino pergunta ao papai? 

R. Ele pergunta se quando o papai era pequeno, costumava brincar de alguma coisa 

quando ia dormir. 

 

3) O papai diz que costumava fazer sombras animadas na parede. Como ele explica 

isso a Dino? 

R. O papai levanta a mão para fazer uma sombra na parede. 

 

4) O que o papai ensina Dino a fazer? 

R. Ele mostra a Dino como fazer duas orelhas que se movimentam e uma cabeça com 

suas mãos. 

 

5) O pequeno coelho de Dino pula alto, bem em cima do grandão! O que Dino diz com 

voz de coelho? 

R. Ele diz que é um bom lutador! 

 

6) Dino está ficando com sono, o que ele faz? 

R. Ele boceja, fazendo um cachorro de sombra bocejar também. 
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7) Antes de Dino dormir, o que o papai faz? 

R. O pai de Dino o cobre e põe os dois bracinhos de Dino sob as cobertas e lhe dá um 

beijo no nariz. 


