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Dia de lavar roupa 

- Hoje é dia de lavar roupa! - A vovó Dino diz para o vovô Dino enquanto estão 

tomando café da manhã. - Por favor, veja se você colocou todas as suas roupas sujas 

no cesto. 

- Está bem, querida - Sorri o vovô. - Quer que eu ajude você? 

- Ah, não, obrigado - ela ri. 

- Avise-me se você precisar - ele diz antes de sair em direção à horta. 

A vovó põe as roupas sujas na máquina de lavar e acrescenta o sabão. Ela liga 

a máquina, que começa a lavar. Logo as roupas estão limpas. 

“Agora, vou pendurá-las lá fora para secarem. Está ventando, então elas 

secarão rapidamente”, ela pensa. 

Ela leva o cesto de roupas até o varal perto da horta e pendura todas elas. 

- Pronto! Terminei! Vou fazer uma sopa para o nosso almoço enquanto elas 

secam. 

Ela parte os legumes da horta do Dino e faz um maravilhoso caldeirão de sopa. 

“Bem na hora de trazer as roupas secas para dentro antes do almoçarmos” ela 

pensa. Ela leva o cesto de roupas até o varal. Todas elas sumiram! 

- O que está acontecendo? - Ela grita. 

O vovô a escuta e vem correndo 

- Todas as roupas sumiram! - Ela exclama. 

- Ah, isso explica tudo! - ri o vovô. Ele pega a mão da vovó e a conduz até o 

lado mais distante da horta. 
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- Acho que você esqueceu de usar os pregadores, querida. As roupas voaram 

todas sobre os arbustos! 

- Oh, que boba que eu sou! - ri a vovó. - Mas a boa notícia é que estão todas 

secas! 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Hoje é dia de lavar roupa. O que a vovó Dino diz para o Vovô Dino, enquanto estão 

tomando café da manhã? 

R. 

 

3) A vovó põe as roupas sujas na máquina de lavar e acrescenta o sabão. Por que ela 

acha que as roupas irão secar rapidamente? 

R. 

 

4) Ela leva o cesto de roupas até o varal perto da horta e pendura todas elas. O que a 

vovó vai fazer enquanto as roupas secam? 

R. 

 

5) Quando a vovó vai até o varal para retirar as roupas secas o que acontece? 

R. 

 

 

 



www.acessaber.com.br 

6) O vovô pega a mão da vovó e a conduz até o lado mais distante da horta. O que 

eles encontram lá? 

R. 

 

 


