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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Amigos por correspondência 

O Sr. Cavalo fica trotando para cima e para baixo em frente a agência do 

correio, esperando a Sra. Tico abri-la. Ele não para de olhar para o relógio do vilarejo. 

- Espero que eu tenha recebido uma carta - ele fica pensando. 

A Sra. Tico finalmente abre a porta da agência.  

- Alguma correspondência para mim hoje? - o Sr. Cavalo vai apressado até a 

caixa de correio dele, gira o ponteiro da fechadura com seu código secreto e a abre. 

- Uau! É mesmo um cartão bonito! - ele ri. 

Ele vira o cartão e o lê, rindo cada vez mais. 

- Ela está vindo fazer uma visita! - ele dá uma risadinha. 

A sra. Tico sorri. 

- Fico feliz por você. Espero que ela se divirta aqui. Quem é? 

- É a minha amiga por correspondência. Estamos nos escrevendo há um ano, e 

logo ela virá fazer uma visita. A gente ainda não se conhece pessoalmente. Espero 

que ela goste de mim! - o Sr. Cavalo diz rapidamente, um pouco nervoso. 

- Tenho certeza de que ela gostará! - Concorda a Sra. Tico. 

O Sr. Cavalo se despede e sai do correio. 

Quando chega na rua, ele dá um pequeno relincho e três saltos empinados. 

- Ela está vindo! Ela está vindo! - ele exclama. - A senhorita Paula Pônei está 

vindo! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Amigos por correspondência”. 

 

2) O que o Sr. Cavalo está fazendo em frente a agência dos correios? 

R. Ele está esperando a Sra. Tico abrir a agência para ver se tinha alguma 

correspondência para ele. 

 

3) O Sr. Cavalo vê o que quando abre a sua caixa de correio? 

R. Ele vê um lindo cartão da Srta. Paula Pônei.  

 

4) Por que a Srta. Pônei enviou um cartão para o Sr. Cavalo? 

R. Ela e o Sr. Cavalo são amigos por correspondência há um ano, e ela enviou o 

cartão o cartão para dizer que iria fazer uma visita a ele. 

 

5) O que o Sr. Cavalo espera que aconteça quando a Srta. Paula Pônei o visitar? 

R. Ele espera que ela goste dele.  

 

6) Quando o Sr. Cavalo chega na rua o que ele faz? 

R. Ele dá um pequeno relincho e três saltos empinados. 

 

 

 


