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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O segredo do dia dos pais 

O dinossauro Dino está ocupado com um projeto secreto. O dia dos pais está se 
aproximando, e ele está preparando um incrível presente para o papai. 

- Está quase pronto, mamãe! - Dino avisa orgulhoso, terminando um quadro 
colorido. 

- Uau, parece ótimo! - ela diz. 

- Eu coloquei tudo - Dino revela entusiasmado - O papai está em pé lá no 
acampamento. E depois fiz o sol, as árvores, uma fogueira e as tendas. E eu, é claro! 

- Agora, você pode levar o seu presente até o correio - a mamãe diz. Ela coloca 
a obra em um envelope, escreve nele o endereço e dá dinheiro a Dino. 

Dino vai saltitando até a agência do correio. 

- Sra. Tico, a senhora pode, por favor, enviar isto para mim? - ele pede à 
funcionária do correio. 

- É claro, Dino - ela sorri. Ela entrega a Dino os selos de que ele precisa. 

- Eu gosto do gosto destes selos - ele ri. 

- Isso parece importante! - a Sra. Tico diz. Ela dá uma piscada para Dino. 

- Sim! E é um segredo! - ele responde. Mas vou contar à senhora: É uma 
pintura. Umas pessoas sabem colocá-la em uma camiseta para o papai no dia dos 
pais. 

- Ah, ele vai adorar! - sorri a Sra. Tico. Ela coloca o envelope na bolsa do 
correio. 

Dino volta pulando para casa. Ele mal pode esperar!   
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Com o que o dinossauro Dino está ocupado? 

R. 

 

3) O que é o presente que Dino está preparando para o papai? 

R. 

 

4) Para onde a mamãe manda Dino levar o quadro embalado em um envelope? 

R. 

 

5) Qual o nome da funcionária da agência do correio que atende Dino? 

R. 

 

6) Para quem Dino está enviando a pintura que fez para o papai? 

R. 


