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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A Srta. Paula Pônei escreve 

A Srta. Paula Pônei está hoje trabalhando na casa dela na Ilha Grande. Ela 

escreve livros de histórias para crianças. 

Mas agora ela está escrevendo um cartão-postal. 

- Querido Sr. Cavalo - ela escreve - boas notícias: Acabei de escrever aquele 

livro no qual eu estava trabalhando! - ela sorri ao pensar no Sr. Cavalo - Adorei ter 

conhecido você. Penso bastante em você, na Ilha dos Pirilampos, e nos moradores. As 

crianças são maravilhosas!  

Ela desenha uma carinha sorrindo. 

- Espero que possamos nos encontrar logo. Com amor, Paula. 

Ela cola um selo no postal e escreve o endereço do Sr. Cavalo. Ela o guarda 

entre as páginas do livro de história que havia terminado e galopa para o correio da 

Ilha Grande. 

Então ela posta o cartão e o pacote. E dirige-se à doca da balsa. 

“Lá vem a sininho, da Ilha dos Pirilampos”, ela pensa. 

De repente, a Srta. Paula Pônei salta, surpresa: O Sr. Cavalo está na balsa! 

- Sr. Cavalo, oi! - ela grita, acenando para ele. 

Ele acena de volta. Assim que a balsa atraca, ele galopa até ela e lhe dá um 

beijo. 

- Eu pensei em você durante a manhã inteira, então resolvi pegar a balsa para 

vir lhe dar um oi - ele diz, parecendo um pouco corado. 
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- Eu também estava pensando em você! - a Srta. Paula Pônei responde, 

também ruborizada - Eu acabei de lhe enviar, por correio, um cartão-postal. Eu disse 

que esperava vê-lo logo. E aqui estamos! - ela ri. 

- Vamos tomar um chá e conversar - ele diz, e lá se vão os dois. Que bela 

surpresa!  

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a Sra. Paula Pônei faz em sua casa? 

R. 

 

3) Para quem é o cartão postal que a Sra. Paula Pônei está escrevendo? 

R. 

 

4) Qual novidade a Sra. Paula Pônei quer contar ao Sr. Cavalo no cartão postal? 

R. 

 

5) Por que o Sr. Cavalo pegou a balsa sininho? 

R. 

 

6) Para onde vão o Sr. Cavalo e a Srta. Paula Pônei? 

R. 


