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O show de marionetes 

Hoje há um show de marionetes na loja de presentes! 

Os moradores adoram shows de marionetes. Eles se juntam na livraria, batendo 

papo e rindo. As crianças podem se sentar nas cadeiras da primeira fila, para 

poderem enxergar tudo, e os pais e os outros moradores se sentam mais atrás. 

A cortina do teatrinho de marionetes está fechada, mas dá para escutar muitos 

cochichos e risadinhas atrás dela. De vez em quando, ela se mexe um pouquinho. 

- Não aguento esperar para ver isso! - a zebra Zig fala para a irmã gêmea, Zag. 

- Nem eu. Estou pensando no que vai ser. Espero que tenha uma princesa e um 

príncipe. E talvez um dragão. 

O Sr. Cavalo, o prefeito, sobe em seu caixote de sabão e faz “Hãm! Hãm” até os 

moradores ficarem quietos. Ele não precisa do alto-falante hoje, mas gostaria de 

poder usá-lo. 

- Meus caros companheiros moradores, bem-vindos ao show de marionetes. O 

show de hoje se chama “O Resgate da Princesa”. Espero que todos gostem! 

Ele desce da caixa de sabão e a cortina vai se abrindo lentamente. Em poucos 

minutos, todos estão morando no castelo encantado onde a princesa vive. O dragão é 

assustador e solta fogo, mas o príncipe a salva e vivem felizes para sempre. 

Os moradores aplaudem e vibram por um bom tempo. 

- Uau! Esse foi fantástico! - empolga-se Zag. 

- E o príncipe e a princesa eram tão românticos! - suspira Zag. 

Há sorvete para todos, agora. Que dia incrível!  

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O show de marionetes”. 
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2) O que vai acontecer hoje na loja de presentes? 

R. Hoje há um show de marionetes na loja de presentes! 

 

3) Eles se juntam na livraria, batendo papo e rindo. Onde as crianças e os pais se 

sentam? 

R. As crianças se sentam nas cadeiras da primeira fila, para poderem enxergar tudo, 

e os pais e os outros moradores se sentam mais atrás. 

 

4) A cortina do teatrinho de marionetes está fechada, mas o que dá para escutar? 

R. Dá para escutar muitos cochichos e risadinhas atrás dela e de vez em quando, ela 

se mexe um pouquinho. 

 

5) O Sr. Cavalo, o prefeito, sobe em seu caixote de sabão e espera até os moradores 

ficarem quietos. O que ele diz a todos? 

R. Ele fala para que todos sejam bem-vindo e que o show se chama “O Resgate da 

Princesa”. Ele espera que todos gostem! 

 

6) Como é o show? 

R. O dragão é assustador e solta fogo, mas o príncipe a salva e vivem felizes para 

sempre. 

 

7) Os moradores gostam do show de marionetes na loja de presentes? 

R. Os moradores aplaudem e vibram por um bom tempo.  


