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Os pássaros da vovó Dino 

    A vovó Dino adora os passarinhos coloridos que vêm até o alimentador de pássaros 

na casa dela. Hoje ela colocou o casaco, pegou o potinho de sementes para os 

passarinhos e saiu pela porta da frente. 

    Os passarinhos se espantaram e voaram, mas pousaram ali por perto. 

    - Não voem longe - ela ri. - Logo o potinho de vocês estará repleto de sementes 

deliciosas. - Os passarinhos parecem estar ansiosos. 

    Uma brisa suave está soprando hoje. Enquanto a vovó enche o alimentador de 

pássaros, ela ouve um grande blam! Logo atrás. Imediatamente, ela se vira para 

voltar para dentro. 

    - Esse barulho deve ter sido a minha porta batendo com o vento - ela diz a si 

mesma. A porta havia se trancado sozinha e estava firmemente fechada. A vovó 

apalpa o bolso do casaco. 

    - Oh, não! - ela exclama. - As minhas chaves estão lá dentro. Eu fiquei trancada 

fora de casa! O que vou fazer? O vovô vai ficar fora o dia inteiro, então ele não pode 

me ajudar. Oh, céus! 

    Bem nessa hora, o dinossauro Dino aparece. Ela explica o problema para ele. Dino 

pensa por um momento e diz: 

    - Vovó espere aqui. 

    Em poucos minutos, Dino abre a porta da frente por dentro, dizendo: 

    - Tcham, tham, tannnn! Pode entrar, vovó. 

    - Como você conseguiu entrar aí? - pergunta a vovó. 

    Dino ri. 
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    - Quando eu vinha chegando, vi que a janela da cozinha estava aberta, então, eu 

me espremi por ela para entrar. 

    - Oh, que boba que eu sou! Mas que bom ajudante você é, Dino! - ri a vovó. Ela dá 

um grande abraço nele. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Os pássaros da vovó Dino". 

 

2) O que os passarinhos fizeram, quando a vovó saiu pela porta da frente? 

R. Os passarinhos se espantaram e voaram, mas pousaram ali por perto. 

 

3) Enquanto a vovó enche o alimentador de pássaros, ela ouve um grande barulho, o 

que aconteceu? 

R. O barulho era da porta batendo com o vento. A porta havia se trancado sozinha e 

estava firmemente fechada. 

 

4) No momento em que a porta fecha o que a vovó percebe? 

R. A vovó percebe que está sem as chaves e que ficou trancada fora de casa! 

 

5) O que Dino faz para ajudar a vovó? 

R. Dino entra pela janela da cozinha e abre a porta da frente. 

 

6) Como a vovó agradece ao dinossauro Dino? 

R. A vovó diz que ele é um bom ajudante e dá um grande abraço nele. 


