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Um álbum de casamento

- Estou tão feliz que o Sr. Cavalo vai se casar! - a vovó Dino diz ao vovô no café
da manhã - O que poderíamos dar de presente a eles?
O vovô pensa por um momento.
- A bebê Aconchego gosta muito do álbum que demos quando ela nasceu. Você
acha que o Sr. Cavalo e a Srta. Paula Pônei também gostariam de um álbum para
colecionar as fotos do casamento?
A Vovó sorri.
- Que ótima ideia, querido! Vou procurar um na próxima semana. Nós podemos
decorar especialmente para eles.
Então, Dino chega.
- Oi Dino! Que tal um chocolate quente? - Pergunta a vovó. Ela conta para ele a
ideia que ela e o vovô tiveram.
- Eu poderia ajudar com o álbum de casamento - Dino propõe - eu tirei uma
foto do Sr. Cavalo e da Srta. Paula Pônei quando eles estavam no balão de ar. Eles
acenaram para mim enquanto sobrevoaram a minha casa.
- Foi quando o Sr. Cavalo pediu a Srta. Paula Pônei em casamento - sorri vovó.
- Podemos colocar essa foto como a primeira do álbum - sugere vovô.
- Boa ideia! - a vovó ri.
Todos eles riem. Será um presente divertido de fazer e especial de dar!
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Questões

1) Qual é o título do texto?
R. O título do texto é “Um álbum de casamento”.

2) Por que a vovó Dino está feliz?
R. A vovó Dino está feliz porque o Sr. cavalo vai se casar.

3) Que ideia o vovô tem para presentear o Sr. Cavalo e a Srta. Paula Pônei?
R. Ele tem a ideia de presenteá-los com um álbum para guardar suas fotos.

4) Quando Dino chega, o que a vovó oferece a ele?
R. A vovó oferece a Dino um chocolate quente.

5) Como Dino diz que pode ajudar no álbum para o Sr. Cavalo?
R. Dino diz que tirou uma foto do Sr. Cavalo e da Srta. Paula Pônei quando eles
estavam no balão de ar.
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