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Colocando a horta para dormir 

Dino e o vovô estão colocando a horta para dormir. É assim que o vovô fala. 

- Nós vamos limpar a horta e alimentá-la para que ela possa dormir todo o 

inverno - explica o vovô. 

- Então, quando terminarmos, a vovó terá preparado uma delícia doce da horta 

para nós. 

Dino estala os lábios: 

- O que nós vamos fazer? 

- Vamos arrancar as plantas velhas e colocá-las no carrinho de mão - explica o 

vovô. 

- Vamos guardar as estacas no meu galpão - o vovô acrescenta.  

Dino as guarda.  

- Agora, você pode jogar adubo sobre os buracos, semeando para o próximo 

ano. 

Dino se diverte espalhando os adubos. 

- Vamos descarregar o carrinho de mão na nossa pilha de adubo. Agora está na 

hora da delicia! - O vovô ri. 

“Como pode ser uma delícia doce da horta?”, Dino pensa enquanto eles 

terminam o trabalho. 

Ao chegar à aconchegante cozinha. Dino sente um cheiro maravilhoso, 

amanteigado e doce. Faz lembrá-lo de cinema. 

- Pipoca caramelada, feita com nosso próprio milho, Dino! - ri a vovó - Chegou 

bem a tempo de mexer. 
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Dino mexe um grande pote de pipoca, misturando-o com o caramelo quente. 

Ele mastiga e engole algumas. 

- Está delicioso! Obrigado! 

- Obrigada a você pela pipoca, Dino! - sorri a vovó. 

O vovô pega um punhado e ri: 

- A horta do ano que vem! 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Colocando a horta para dormir”. 

 

2) O que Dino e vovô vão fazer na horta? 

R. Eles vão limpar a horta e alimentá-la para que ela possa dormir todo o inverno. 

 

3) O vovô diz a Dino que quando eles terminarem com a horta o que a vovó terá 

preparado? 

R. O vovô diz que quando terminarem a vovó terá preparado uma delícia doce da 

horta para eles. 

 

4) O que o vovô diz para Dino fazer com o adubo? O que Dino acha de fazer o que o 

vovô pediu? 

R. O vovô fala para Dino jogar adubo sobre os buracos, semeando para o próximo 

ano. Dino se diverte! 

 

5) O que Dino pensa enquanto ele e o vovô terminam o trabalho? 
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R. Dino fica pensando como pode ser feita uma receita doce, com ingrediente da 

horta. 

 

6) Quando Dino chega, o que a vovó havia feito? 

R. A vovó fez pipoca caramelizada com os milhos da horta. 


