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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A pastorinha de gansos 

Uma bela princesa vivia com sua mãe e seu pai. Quando tinha idade o 

suficiente, o rei e a rainha decidiram casá-la com um belo príncipe de um grande 

reino. Então, fizeram os preparativos para enviá-la ao reino do príncipe. Eles 

prepararam cavalos para transportar roupas e joias preciosas para a princesa e 

presentes para o rei, a rainha e o príncipe. 

A fada madrinha da princesa lhe deu um cavalo mágico chamado Falada, que 

sabia falar. Uma dama de companhia foi designada para acompanhar a princesa na 

viagem, mas a dama era uma moça egoísta. Ela desejava tomar tudo que a princesa 

tinha. Por isso, quando a viagem começou, a dama começou a envergonhar a 

princesa. A princesa se sentiu mal e quis retornar para casa, mas a dama a ameaçou. 

- Eu a matarei se você retornar para casa e contar isso a alguém! - disse ela - 

Agora você vai pegar minhas roupas e meu cavalo e me acompanhar como minha 

dama, enquanto eu me torno a princesa! 

A assustada princesa fez conforme lhe foi ordenado. Quando as duas chegaram 

ao reino do príncipe, o rei, e a rainha e o príncipe pensaram que a dama era a 

princesa e lhe deram as devidas boas-vidas. A dama recebeu um aposento real para 

se acomodar e a pobre princesa teve que ficar com as servas. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 
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2) Quando a princesa teve idade o bastante, o que os seus pais decidiram fazer? 

R. 

 

3) O que a fada madrinha da princesa deu a ela? 

R. 

 

4) Por que a moça designada a acompanhar a princesa era egoísta? 

R. 

 

5) O que a moça queria que a princesa fizesse? 

R. 

 

6) Quando chegaram ao reino do príncipe, o que aconteceu? 

R. 


