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A inauguração da brinquedoteca 

A loja de presentes está cheia de crianças empolgada e brinquedos velhos. 

- Dino, a ideia foi sua, então vá em frente! - diz a mamãe. 

- A minha mãe deixou esta parte da loja para a brinquedo teca - o dinossauro 

Dino explica, apontando um cantinho com prateleiras vazias. 

- Vamos colocar os nossos brinquedos velhos ali. 

Assim, a gente pode levar outros para casa - ele ri. 

O cantinho estava cheio de crianças ocupadas, todas agitadas enquanto 

decidiam. Finalmente, todos estão felizes com seus “novos” brinquedos. 

- A partir de agora, cada vez que vocês trouxerem um brinquedo velho, podem 

levar outro para casa - diz Silvia, a cobra - Desse modo, sempre teremos diferentes 

tipos de brinquedos para escolher. 

Todos concordam. É um sonho tornando-se realidade! 

A mamãe Dino anuncia: 

- Eu acho ótimo que vocês mesmos tenham tomado a iniciativa de começar a 

reutilizar. Então, eu fiz um bolo para comemorar. 

E ela traz um grande bolo. Ele está coberto com minibrinquedinhos. As crianças 

deliram. 

- Está escrito “Dia da Brinquedo teca” - a mamãe explica enquanto o parte. - É 

um doce recomeço para a vida desses velhos brinquedos! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A inauguração da brinquedoteca”. 

 

2) Como está a loja de presentes hoje? 

R. A loja de presentes está cheia de crianças empolgada e brinquedos velhos. 

 

3) Para que a mamãe de Dino separou uma parte da loja? 

R. A mamãe separou uma parte para a brinquedoteca. 

 

4) O que Dino e os amigos devem colocar na brinquedoteca? 

R. Eles vão colocar os brinquedos velhos ali, assim podem levar novos para casa. 

 

5) De que maneira os amigos poderão sempre sair com brinquedos “novos” da loja de 

presentes? 

R. Toda vez que eles levarem um brinquedo velho, podem levar outro para casa. 

Desse modo, sempre terão diferentes tipos de brinquedos para escolher. 

 

6) O que a mamãe de Dino fez para que eles comemorassem? 

R. Ela preparou um bolo para eles comemorarem.  

 

7) No bolo, o que estava escrito? 

R. Estava escrito “Dia da Brinquedo teca”. 

 


