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Atividade de interpretação de texto 

 

Cinderela 

 

Era uma vez, um homem viúvo que vivia com sua filha que amava muito. 

Um dia ele se casou com uma viúva que tinha duas filhas.  

Depois de um tempo ele morreu, sua filha ficou muito triste. 

A madrasta e as duas meninas invejavam a beleza e a bondade da Cinderela.  

Todas elas maltratavam e obrigavam Cinderela a fazer todo o serviço de casa. 

 Cinderela ficava muito triste e chorava muito. 

 Um dia, o rei resolver dar um baile no palácio e convidou todas as jovens do reino. 

Nesta festa o príncipe teria que escolher uma esposa. 

 As filhas da madrasta passaram o dia provando vestidos para o baile. 

Cinderela também queria ir ao baile, porém sua madrasta não deixou. 

Todos foram para o baile e Cinderela ficou sozinha e triste 

 Então apareceu a fada madrinha e disse: 

 - Não chore! 

 - Você irá ao baile. 

 Com sua varinha mágica a fada transformou suas roupas em um vestido maravilhoso.  

Depois a fada fez uma abóbora virar uma carruagem, o gato um cocheiro e o rato um belo 

cavalo. 

Por ultimo a fada disse a Cinderela: 

 - Mas não esqueça, o encanto termina à meia-noite 

 Cinderela entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza.  

O príncipe dançou só com ela, a noite toda. 

 Ao dar meia-noite, antes que terminasse o encanto, cinderela foi embora correndo.  

Ao descer a escada correndo ela perdeu um pé do seu sapato de cristal. 

 O príncipe mandou que provassem o sapatinho em todas as jovens do reino, ele prometeu 

que se casaria com a dona do sapato.  
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Todas as mulheres do reino provaram mas não serviu em ninguém.  

Mas quando cinderela calçou o sapatinho, surpresa! Serviu! 

 Cinderela e o príncipe casaram e foram felizes para sempre. 

Clássicos de Ouro 

 

Compreensão de texto 

1) Qual é o título do texto? 

R.: Cinderela 

2) Quais são os personagens do texto? 

R.: Cinderela, o pai, a madrasta, as filhas, o rei, o príncipe e a fada madrinha.  

3) O que aconteceu com o pai da Cinderela? 

R.: Um tempo depois que casou ele morreu. 

4) Como a madrasta tratava Cinderela? 

R.: A madrasta tratava Cinderela muito mal, maltratando-a e a obrigando a fazer todo o serviço da 

casa. 

5) A madrasta deixou Cinderela ir ao baile? Cinderela foi ao baile?  

R.: A madrasta não deixou que ela fosse ao baile, mas Cinderela acabou indo ao baile. 

6) Quem ajudou Cinderela a ir ao baile? Como? 

R.: A fada madrinha a ajudou, fazendo um encantamento para dar a ela um vestido e uma 

carruagem.  

7) Por que o rei resolveu dar um baile? 

R.: O rei deu um baile para que o príncipe escolhesse uma esposa. 

8) O que aconteceu durante o baile? 

R.: Cinderela e o príncipe se apaixonaram e dançaram a noite toda. 

9) Como o príncipe conseguiu encontrar Cinderela? 

R.: O príncipe experimentou o sapatinho de cristal, que Cinderela esqueceu, em todas as moças 

do reino até encontrá-la.  

10)Em sua opinião por que a madrasta tratava Cinderela mal? 

R.: Resposta pessoal 

 


