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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O que está acontecendo 

A vovó Dino está parada em pé em frente ao guarda-roupa, olhando para as 

roupas lá dentro. 

- O que é mesmo que eu vim pegar aqui? - Ela se pergunta. - Não consigo 

lembrar. 

Ela sabe que queria pegar alguma coisa no guarda-roupa antes de ir às 

compras. 

- Eu queria saber o que era - Ela diz baixinho. - Bem, não deve ser nada 

importante. 

Ela pega a sacola de compras, a lista da mercearia e a bolsa. Então, sai 

andando. 

- Eu gosto de fazer compras na loja de variedades do Sr. Ptero - ela diz. - Ele 

sempre tem bons alimentos. 

De repente, ela tropeça em alguma coisa. - Minha nossa, eu quase cai! - ela diz 

a si mesma. - O que vou comprar? Laranjas, leite e... Não é possível! - Ela reclama 

ao tropeçar novamente. - O que está acontecendo? - vovó se pergunta. 

Ela olha para o chão. Está tudo certo. De repente, ela se lembra: 

- Eu me esqueci de colocar o meu cinto! Agora a minha saia fica caindo e eu 

estou tropeçando nela! - Ela ri. 

- Isso é o que eu queria do meu guarda-roupa, o meu cinto! - ela diz. Ela puxa 

a saia para cima e volta para pegá-lo. - Que boba eu sou! - Ela sorri, abanando a 

cabeça. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O que a vovó Dino pensa quando está parada em pé em frente ao guarda-roupa? 

R. 

 

 

3) Como a vovó não se lembra o que ia pegar, o que ela decide fazer? 

R. 

 

 

4) Onde a vovó gosta de fazer compras? 

R. 

 

 

5) Quando ela tropeça em alguma coisa e quase cai, do que ela se lembra? 

R. 

 

 

6) A vovó Dino volta para pegar o seu cinto? 

R. 


