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Cabaninhas para as plantas de Dino 

    O dinossauro Dino e o vovô estão fazendo jardinagem. 

    - Veja isso! - Dino grita empolgado, apontando para minúsculas folhinhas verdes 

brotando no enriquecido solo escuro. 

    - Tudo está brotando agora - observa o vovô rindo. - Hoje vamos fazer tutores, um 

tipo de cabaninha, para as plantas de feijão. 

    - Estou doido para fazer isso! - Dino exclama. 

    - Então, vamos aos tutores! - sorri o vovô. 

    No mês anterior, eles haviam traçado um círculo nos fundos da horta e feito 

buracos na terra em volta desse círculo. Eles plantam duas sementes de feijão em 

cada círculo. Vovô indica as nove longas estacas de bambu que havia trazido. 

    - Dino, erga cada estaca na terra, bem ao lado das plantinhas de feijão - ele diz. 

Vovô tira um pouco de barbante resistente do bolso. - Vou arrumar os topos das 

estacas juntos. Está vendo? Isso forma um tutor! - ele comenta. - As plantas vão 

subir por essas estacas. 

    - Logo você terá uma cabaninha de folhas para esconder o que quiser! - O vovô ri, 

prazeroso. Que legal! 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Cabaninhas para as plantas de Dino”. 
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2) O que o dinossauro Dino e o vovô estão fazendo? 

R. O dinossauro Dino e o vovô estão fazendo jardinagem. 

 

3) O que Dino vê que o empolga? 

R. Ele vê minúsculas folhinhas verdes brotando no enriquecido solo escuro. Tudo está 

brotando agora. 

 

4) O que eles irão fazer hoje com as plantas de feijão? 

R. Hoje o vovô e Dino vão fazer tutores, um tipo de cabaninha, para as plantas de 

feijão. 

 

5) No mês anterior, o que eles haviam feito nos fundos da horta? 

R. Eles tinham traçado um círculo nos fundos da horta, feito buracos na terra e 

plantaram duas sementes de feijão em cada círculo. 

 

6) O vovô fala para Dino fazer o que com as nove estacas de bambu que havia 

trazido? 

R. Ele fala para Dino erguer cada estaca na terra, bem ao lado das plantinhas de 

feijão. 

 

7) Logo, o que Dino terá com as folhas de feijão e as estacas? 

R. O Dino logo terá uma cabaninha de folhas para esconder o que quiser! 

 


