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A brinquedoteca 

- Mamãe, o que é reutilizar? - pergunta o dinossauro Dino. Ele ouviu os adultos 

falando sobre isso. 

- É encontrar novas maneiras de utilizar coisas já usadas em vez de 

simplesmente jogarmos fora como lixo - responde a mamãe. 

Dino pensa nos brinquedos que possui. Faz tempo que ele não brinca com 

alguns deles. 

- Então, se eu não quiser mais um brinquedo e jogá-lo fora, isso é lixo? 

- Isso mesmo - responde a mamãe - É uma pena. 

“Como será que a gente pode reutilizar brinquedos?”, Dino pensa. O rosto dele 

se ilumina. 

- E se existisse um lugar para deixar os brinquedos de que a gente já se 

cansou? Talvez alguém pudesse ver esses brinquedos e querer brincar com eles. 

- Ótima ideia! - a mamãe responde - Veja o que seus amigos acham. Se você 

quiser, podemos usar uma parte da minha loja de presentes para reutilizar 

brinquedos velhos. 

- Humm... Talvez a gente pudesse dizer que, se uma criança reutilizar um 

brinquedo, a criança pode escolher outro diferente para levar para casa! - diz Dino. 

- Claro! - diz a mamãe - Os brinquedos vão adorar se as crianças continuarem a 

brincar com eles! 

Mais tarde, no esconderijo, Dino conta a ideia aos amigos. Eles acham ótimo! 

Silvia, a cobra, diz: 
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- É como uma biblioteca: você leva um livro para casa, brinca e depois devolve. 

Só que é com brinquedos.  

- Então vamos chamar de brinquedoteca! - ri Dino. 

- Nós só precisamos dar uma olhada nos nossos brinquedos e trazer alguns 

para a loja. Vamos trazer amanhã cinco brinquedos cada um! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o dinossauro Dino pergunta a sua mãe por que ouviu os adultos falando? 

R. 

 

3) Como a mamãe responde a Dino o que é reutilização? 

R. 

 

4) Que ideia Dino tem para reutilizar os brinquedos que não usa mais? 

R. 

 

5) O que a mamãe acha da ideia de Dino e o que ela propõe a ele? 

R. 

 

6) Quando Dino contou sua ideia no esconderijo para seus amigos, o que Silvia 

achou? 

R. 


