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Barcos com velas 

- Hoje é o último dia de agosto! - o Sr. Cavalo anuncia de seu caixote de sabão. 

- Todo ano nós enviamos os nossos barcos dos desejos para a água neste dia. 

Vamos começar! 

Por toda a praia, os moradores seguem até o píer, levando pequenininhos 

barquinhos de madeira que carregam velas no topo. 

- Eu acenderei a nossa vela - diz o papai Dino, e então entrega o barquinho 

com a vela para o dinossauro Dino. 

- Agora, faça um pedido e solte o barco - o papai diz a Dino. 

- Hummm... O que eu devo pedir? - Dino se pergunta. 

- Eu conto o pedido ou guardo segredo? - ele pergunta para o papai. 

- Normalmente, não se contam os desejos, mas quando enviamos estes barcos, 

nós contamos - o papai responde. 

- Está bem, então eu desejo que nós tenhamos um verão tão agradável quanto 

este no próximo ano! - Dino anuncia. 

Ele coloca o barquinho na água. Ele sacode e se revira, mas flutua 

perfeitamente. A vela se queima brilhando. 

- É lindo, não é? - Dino pergunta, sentindo-se um pouquinho triste. 

O verão está mesmo quase acabando. 

Em todos os altos e baixos da praia, os pequenos barquinhos estão partindo. 

Eles navegam da ilha dos pirilampos para as águas profundas, carregando os 

desejos. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Barco com velas”. 

 

2) Todos os anos o que os moradores fazem? 

R. Eles enviam barcos dos desejos para a água no último dia de agosto. 

 

3) Quando o papai Dino entrega o barquinho com a vela para o dinossauro Dino, o 

que diz a ele? 

R. Ele fala para ele fazer um pedido e depois soltar o barco. 

 

4) O que o papai diz a Dino que geralmente não se faz? 

R. O papai diz que geralmente não se contam pedidos, mas que quando enviam 

aqueles barcos eles contam. 

 

5) Qual é o pedido que o dinossauro Dino faz ao soltar o barco? 

R. Ele desejou que eles tenham um verão tão agradável quanto este no próximo ano. 

 

6) Por que Dino se sente um pouco triste? 

R. Ele se sente um pouco triste porque o verão já está quase acabando.  


