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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Reunião da feira do vilarejo 

Os moradores estão em reunião com o Sr. Cavalo. 

- O que vocês estão pensando para este mês? - pergunta o Sr. Cavalo, iniciando 

a reunião. 

- Não está na hora da nossa Feira do vilarejo? - pergunta a Sra. Dino. 

- Sim! - anima-se a Dra. Cocoró. 

- Vamos fazê-la no dia 18 de setembro - sugere o Sr. Cavalo. - Eu arrumei uma 

grande barraca. 

- E eu arranjarei os presentes! - o Sr. Dino diz. 

- Quais são as categorias de prêmios este ano? - pergunta o vovô Dino, que já 

tem um plano secreto. 

- As melhores sobremesas! As frutas mais doces! O trabalho artístico mais 

bonito! O artesanato em madeira mais luxuoso! 

Os moradores mais velhos ficam tão empolgados quanto os jovens com relação 

as categorias. 

- Tudo isso parece bom! - concorda o Sr. Cavalo. 

- Que tal uma nova categoria: “O maior?” - pergunta o vovô Dino, com aquele 

mesmo olhar estranho. 

- Ei, isso seria divertido! - alguém diz. 

- Tudo bem, está combinado - diz o Sr. Cavalo - Por favor, anunciem que 

qualquer morador, de qualquer idade, poderá ganhar esse prêmio. 

O vovô Dino para na casa do dinossauro Dino. No caminho de volta da reunião. 
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- Dino, a feira do vilarejo tem uma categoria nova para os prêmios: “O maior” - 

ele diz, levantando uma sobrancelha. 

Dino entende imediatamente o que o vovô quer dizer. 

- Acho que eu posso vencer essa - ele responde, levantando de volta a 

sobrancelha. 

Ele imagina sua abóbora gigante, que está crescendo mais a cada dia. 

- Na verdade, eu sei que consigo vencer! - Dino ri, e o vovô concorda. 

- Você tem cerca de duas semanas para ela crescer mais - o vovô sorri - Vamos 

esperar que o clima esteja bom para o crescimento de abóboras!  

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que os moradores do vilarejo estão fazendo? 

R. 

 

3) Durante a reunião, a Sra. Dino diz que já está na hora de que? 

R. 

 

4) Quais são as categorias de prêmios na feira desse ano? 

R. 

 

5) Qual nova categoria o vovô Dino propõe? 

R. 
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6) Por que o dinossauro Dino acha que pode vencer a nova categoria? 

R. 


