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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os presentes da fada do dente 

    A zebra Zag acorda primeiro esta manhã. Ela cutuca com a língua o buraco de 

onde saiu o seu dente de leite na noite anterior. 

    - Este é um dia especial! - ela exclama. 

    Ela pula da cama e olha embaixo do travesseiro. 

    - Veja, ela veio! - ela diz entusiasmada. 

    A irmã gêmea está a apenas dois segundos dela. 

    - Tem alguma coisa para mim também? - Zig pergunta sorrindo. 

    Rapidamente, as gêmeas tiram as fitas e rasgam os papeis de embrulho. Cada 

uma acha um pequeno telescópio preto e um cartãozinho. 

    - Uau! - Zig e Zag exclamam ao mesmo tempo. 

    - Não consigo acreditar que ela conseguiu tirar o meu dente de mansinho e me 

deixar isto sem me acordar. 

    - Como ela conseguiu? - pergunta Zig entusiasmada, balançando o telescópio por 

todo lado. 

    - Não sei, mas ela faz de um jeito legal - responde Zag, colocando o telescópio no 

olho e espiando fora da janela. 

    - Ei, eu consigo ver a balsa chegando! Isso é ótimo! 

    As gêmeas pegam os presentes e os cartões para mostrar aos pais. A mamãe lê 

em voz alta a mensagem de cada cartão. É igual para cada gêmea. 

    - A fada do dente escreveu: “Estou muito feliz porque você cuidou bem dos seus 

dentinhos. Quando os outros dentes caírem, deixarei para você presentes menores. 

Parabéns e continuem escovando!”. 
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    - Sim, nós vamos continuar! - concordam as gêmeas. 

    - Ande logo, Zag - chama Zig. - Vamos tomar o café da manhã bem depressa. Mal 

posso esperar para mostrar o telescópio para os nossos amiguinhos! 

    - E os buracos onde os nossos dentes estavam! - ri Zag. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Qual zebrinha acordou primeiro aquela manhã? 

R. 

 

3) O que a Zag fez assim que acordou? 

R. 

 

4) Ela pula da cama e olha embaixo do travesseiro, sua irmã Zig também, o que elas 

veem? 

R. 

 

5) Quais presentes as gêmeas receberam da fada do dente? 

R. 

 

6) No que Zag não consegue acreditar? 

R. 
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7) O que as zebrinhas conseguem enxergar colocando o telescópio no olho? 

R. 

 

8) As duas zebrinhas mal podiam esperar para fazer o que? 

R. 

 

 


