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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Aviões de papel 

Os amiguinhos estão no esconderijo, ocupados com um plano secreto. Eles 

andaram trabalhando duro. 

- Este é o meu último - diz o dinossauro Dino, acrescentando um aviãozinho de 

papel a uma pilha enorme deles. 

- Uau! Nós conseguimos! - festeja o hipopótamo Horácio. 

Todos se inclinam para trás para admirar a pilha.  

- Está na hora de levar tudo para a torre - avisa a cobra Silvia. 

Com cuidado, eles colocam os aviões em uma sacola e saem em direção à 

prefeitura. Silenciosamente, eles sobem as escadas até o topo da torre, sussurrando 

e dando risadinhas de contentamento 

- Vejam: Os adultos estão retornando da reunião mensal deles! - sussurra a 

cobra Silvia - Agora! - ela comanda - Fiquem abaixados e em silencio! 

As crianças começam a lançar os aviõezinhos de papel do alto da torre.  

- O que está acontecendo? Vejam esses aviões! - gritam os adultos, 

maravilhados com todos aqueles aviõezinhos de papel voando e mergulhando ao 

redor deles. 

- Quem está fazendo isso? - alguém pergunta e olha para cima. 

As crianças espiam de lá da torre, espantadas com seu sucesso. 

  - Eles parecem tão pequenininhos! E ninguém tem ideia de que somos nós aqui 

em cima - a cobra Silvia sorri baixinho. 

Depois das últimas aterrissagens dos aviões, os adultos vão para casa, 

conversando sobre aquele mistério. 
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- Mal posso esperar para ver o que eles têm a dizer - declara Silvia - vamos 

voltar logo para casa!   

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Com o que os amigos estão muito ocupados no esconderijo? 

R. 

 

3) O que os amigos colocam em uma sacola antes de irem para a torre da prefeitura? 

R. 

 

4) Onde os adultos estavam? 

R. 

 

5) Quando Silvia comanda, o que os amigos fazem? 

R. 

 

6) O que Silvia mal pode esperar, quando eles terminam de lançar os aviões? 

R. 

 

      


