
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Cindy aprende boas maneiras 

 

 Cindy foi brincar na casa de sua amiga Keiko, mas entrou sem pedir licença. Aí, 

a amiga lembrou Cindy, gentilmente: 

 - Aqui é costume pedir licença aos meus pais... 

 - Com licença! – falou Cindy, desculpando-se. 

 A mãe de Keiko lhe ofereceu um bolinho de arroz. 

 Cindy pegou o bolinho e deu uma mordida. Que delícia! 

 Então a amiga lhe disse baixinho: 

 - Aqui nós agradecemos quando alguém nos oferece alguma coisa... 

 - Obrigada! – disse Cindy, envergonhada, para a mãe de Keiko. 

 Cindy foi ao parque de carro. No caminho ela jogou um papel de bala pela 

janela. Então, seu avô perguntou: 

 - Cindy, você joga lixo no chão da casa da vovó? 

 - Claro que não – respondeu a menina. 

 - Pois a cidade é como se fosse a nossa casa – disse o avô. 

 Cindy entendeu e passou a jogar o lixo só nas lixeiras. Fez até campanha para 

ninguém jogar papéis pela janela do ônibus escolar. 

 Em um dia de sol, a mãe de Lídia fez uma visita à vovó de Cindy. Lídia ofereceu 

um presente para Cindy. 

 - Para você, Cindy! – disse Lídia. 

 Era um pacote tão enfeitado que Ela abriu logo para ver o que tinha dentro. Era 

uma belíssima boneca! 

 - Como se diz, Cindy? – perguntou a vovó. 

 - Obrigada! – falou Cindy, lembrando-se dos conselhos.  

 À noite, vovó sentou-se e pegou uma revista. Cindy levou os óculos para ela. A 

avó disse, muito feliz: 

 - Obrigada, Cindy! Você é uma menina muito educada. Tenho orgulho de você. 
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Interpretação de texto 

 

1) Qual o título do texto? 

R. 

 

2) Onde Cindy foi? 

R. 

 

3) Por que Cindy ficou envergonhada? 

R. 

 

4) O que Cindy fez que o seu avô a corrigiu? 

R. 

 

5) Lídia deu um presente para Cindy. O que foi? 

R. 

 

 


