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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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Cartas 

    Está quase na hora de dormir. 

    O dinossauro Dino já tomou banho e agora está fazendo um desenho de sua 

família. 

    - Mamãe, você pode escrever todos os nomes para mim? - ele pergunta quando 

termina. 

    A mamãe diz a ele o nome de cada letra enquanto escreve, para Dino ir 

aprendendo. 

    - Quando você conhecer as letras, já estará quase lendo! - a mamãe sorri. 

    - E escrevendo também! - Dino suspira. - Isso vai ser bom. - ele dá um longo 

bocejo. 

    - Você fez um desenho muito bonito, Dino, mas agora já está passando da sua 

hora de dormir - a mamãe diz. 

    Ela o coloca na cama e lhe dá beijinhos de boa noite. 

    - Mamãe, você pode cantar uma música para mim? - Dino pede. 

    - Claro - responde ela. A B C D E F G - ela canta, iniciando a canção do alfabeto. 

    Mas, antes de a música terminar, Dino já está dormindo. Ele está sonhando com o 

dia em que aprende a ler e a escrever. Igualzinho aos adultos. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Cartas”. 

 

2) Está quase na hora de dormir. O que o dinossauro Dino já fez? 

R. O dinossauro Dino já tomou banho e agora está fazendo um desenho de sua 

 

3) O que ele pergunta para mamãe quando acaba o desenho? 

R. Ele pergunta se a mamãe pode escrever todos os nomes para ele. 

 

4) O que a mamãe faz para Dino ir aprendendo a escrever? 

R. A mamãe diz a ele o nome de cada letra enquanto escreve. 

 

5) O que Dino pede para a mamãe, quando ela o coloca na cama? 

R. Dino pede para a mamãe cantar uma música para ele. 

 

6) Antes de a música terminar, o que acontece com Dino? 

R. Antes de terminar ele já está dormindo. Ele está sonhando com o dia em que 

aprende a ler e a escrever. Igualzinho aos adultos. 

 


