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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A Srta. Paula Pônei 

O Sr. Cavalo está na doca da balsa, caminhando nervosamente para lá e para 

cá. Ele está segurando um boque de flores para sua amiga de correspondência, que 

está vindo visitá-lo. 

- Acho que estou vendo a Sininho agora! - ele exclama. 

Uma linda pônei de manchas brancas e pretas observa sobre o parapeito. O Sr. 

Cavalo agita as flores para ela. 

- Srta. Paula Pônei! Bem-vinda à ilha dos Pirilampos! - ele exclama. 

Não demora muito para a pequena pônei estar ao lado dele. Desta vez, o Sr. 

Cavalo não consegue falar. 

- Er, você fez uma boa viagem? - ele finalmente pergunta meio atrapalhado. 

A Srta. Pônei levanta os grandes olhos castanhos na direção dele e sorri 

docemente: 

- Fiz, sim. Obrigada. 

- Você gostaria de dar um passeio pela ilha? - o Sr. Cavalo pergunta. 

- Isso seria ótimo! - a Srta. Pônei responde. 

Eles param no quadro de notícias para olhar o mapa da ilha dos Pirilampos 

antes de começar. 

- Eu gostaria de ver a cachoeira - a Srta. Pônei diz. 

- Ótima ideia! - o Sr. Cavalo exclama. Eles saem trotando caminho abaixo na 

direção do lago e da cachoeira e logo chegam. 

- É linda! - a Srta. Paula Pônei exclama. 

- Estou feliz que você tenha gostado - comenta o Sr. Cavalo. 

- Seria maravilhoso morar na Ilha dos Pirilampos - a Srta. Paula pônei suspira. 
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- Talvez algum dia você pudesse... Você pudesse morar aqui também - o Sr. 

Cavalo murmura. 

A Srta. Paula Pônei cora. 

- Isso seria um sonho tornar-se realidade - ela responde, dando uma pequena 

cutucada no Sr. Cavalo e um sorriso. 

Agora, e a vez de o Sr. Cavalo corar. Parece que eles estão apaixonados.  

  

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que o Sr. Cavalo estava na doca nervoso andando de um lado para outro? 

R. 

 

3) Como é a Srta. Paula Pônei? 

R. 

 

4) Qual a primeira pergunta que o Sr. Cavalo faz a Srta. Paula Pônei? 

R. 

 

5) Quando eles param para olhar o mapa da ilha dos Pirilampo, o que a Srta. Paula 

pônei diz que quer fazer? 

R. 

 

6) Para a Srta. Paula o que seria um sonho se tornando realidade? 

R. 


