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A mão gelada 

O clima havia se tornado bem frio. Dino está voltando de bicicleta do 

esconderijo para casa. Após andar por um pequeno trecho, ele para. 

- Ai, as minhas mãos estão geladas! - ele murmura. Dino tira uma luva do bolso 

e a veste. 

“Onde está a minha outra luva? Acho que eu a perdi”, ele pensa, vasculhando o 

outro bolso vazio. E volta a pedalar. 

O vento gelado sopra forte na mão descoberta dele. Os dedinhos de Dino estão 

congelados e adormecidos.  

Finalmente, ele chega em casa. Ele estaciona a bicicleta e se prepara para 

descer. Dino não consegue abrir a mão!  

Ele carrega a bicicleta até a porta da frente e toca a campainha com a mão 

descoberta. 

A mamãe abre a porta. 

- Mamãe! Ajude! A minha mão congelou! - ele chora. 

A mamãe corre até ele. 

- Oh, pobrezinho! Traga a sua bicicleta para dentro e fique perto da lareira 

enquanto eu busco uma água morna - a mamãe diz, correndo para a cozinha. 

Em um instante, ela está de volta. Ela esfrega a mão de Dino. Aos poucos, ele 

começa a sentir os dedinhos. Então ele solta o guidão. 

- Eu nunca mais vou perder minha luva outra vez - choraminga Dino. 

A mãe sorri. 
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- Vamos tomar um chocolate quente para nos aquecermos bem - ela sussurra, 

abraçando Dino.   

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A mão gelada”. 

 

2) Depois de andar um pequeno trecho no caminho de volta para casa, por que Dino 

para? 

R. Estava muito frio, ele foi pegar as luvas em seus bolsos. 

 

3) O que Dino percebe quando vai pegar as luvas? 

R.  Ele não encontra uma das luvas, e acha que perdeu. 

 

4) Chegando em casa, o que ele carrega até a porta da frente da toca? 

R. Ele carrega a bicicleta. 

 

5) A mamãe faz o que para ajudar Dino a melhorar sua mãozinha? 

R.  A mamãe fala para ele ficar perto da lareira e esfregou sua mão com água quente 

para parar de doer. 

 

6) Dino fala para a mamãe que nunca mais vai fazer o que? 

R. Dino diz para a mamãe que nunca mais vai esquecer o par de luvas. 


