
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O mais belo Pinheirinho 

 

 Era uma vez um Pinheirinho nascido no coração da mata. 

 Os raios dourados de sol acariciavam-no e a brisa dançava por entre sua verde 

ramagem. O orvalho umedeciam-lhe as raízes e ao redor dele cresciam flores e 

ervinhas. 

 - Seja feliz pinheirinho! - Murmurou docemente a brisa. 

 - Seja feliz! - Repetiam os raios dourados do sol. 

 Mas o pinheirinho não se sentia feliz, ele queria ter grandes galhos, e ser tão 

alto que pudesse ver o mundo Lá de cima. O pinheirinho gostaria de conhecer outras 

terras. 

 O tempo passou...chegou o natal! 

 Um lenhador entrou na mata, olhou o pinheiro e disse: 

 - É o mais belo vou cortá-lo. - O pinheiro ficou cheio de alegria, mas no 

primeiro golpe desfaleceu de dor. 

 Quando o pinheiro acordou estava numa linda sala, enfeitado de fios de ouro, 

de bolas de mil cores, centenas de velinhas e lá no alto uma estrela brilhante. 

 Era noite de natal, vieram crianças e cantaram ao redor do Pinheirinho, como 

ele se sentia feliz! 

 Muitos dias se passaram arrancaram-lhe os enfeites. levaram o pinheirinho para 

um porão escuro, onde nunca mais viu a luz do dia. 

 O pinheirinho começou, então a pensar na mata, nos raios de sol, na brisa, no 

orvalho, nas flores e até nas ervinhas. 

 



www.acessaber.com.br 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O mais belo Pinheirinho”. 

2) Onde nasceu o Pinheirinho? 

R: O Pinheirinho nasceu no coração da mata. 

3) O que o sol e a brisa diziam para o Pinheirinho? 

R: Eles diziam para que o Pinheirinho fosse feliz. 

4) O que tinha em volta do pinheirinho? 

R: Em volta do Pinheirinho cresciam flores e ervinhas. 

5) Por que o Pinheirinho não estava feliz? 

R: O Pinheirinho queria ter grandes galhos e ser tão alto que pudesse ver o mundo lá 

de cima, o Pinheirinho gostaria de conhecer  outras terras. 

6) O que aconteceu quando o lenhador entrou na mata? 

R: Ele olhou o pinheiro e decidiu cortá-lo, pois era o mais belo. 

7) Quando o Pinheirinho, acordou onde ele estava ? 

R: Quando acordou ele estava em uma linda sala todo enfeitado. 

8) O que usaram para enfeitar o Pinheirinho? 

R: Usaram fios de ouro, bolas de mil cores, centenas de velinhas, e lá no alto uma 

estrela brilhante. 

9) Como o Pinheirinho se sentiu na noite de natal? 

R: O pinheirinho estava muito feliz. 

10) O que aconteceu com o Pinheirinho depois do natal? E como ele se sentiu? 

R: Depois do natal tiraram os enfeites e o guardaram em um porão escuro, onde ele 

nunca mais viu a luz do sol. O Pinheirinho começou a sentir saudades da mata e de 

todos que viviam lá. 

 


