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Maricota, a centopeia sonhadora

 

 Maricota estava muito triste observando tudo a seu redor.

 – Eu queria tanto aprender a voar!

 O periquito, ao ouvir os lamentos de Maricota, 
levá-la nas costas. 

 Assim que desceu das costas do periquito, Maricota lamentou:

 – Voar eu já voei, agora eu queria tanto nadar!

 O peixinho vermelho, ao ouvir os lamentos de Maricota, ofereceu
se para levá-la nas costas até o fundo do l

 Assim que retornou, Maricota continuou seu lamento:

 – Eu já voei, já nadei, agora eu queria aprender a cantar.

 O bem-te-vi ao ouvir os lamentos de Maricota, se ofereceu para 
ensiná-la a cantar. 

 Maricota, a centopeia sonhadora, realizou todos os se
graças aos bons amigos que tinha. 
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Maricota, a centopeia sonhadora 

Maricota estava muito triste observando tudo a seu redor.

Eu queria tanto aprender a voar! 

O periquito, ao ouvir os lamentos de Maricota, 

Assim que desceu das costas do periquito, Maricota lamentou:

Voar eu já voei, agora eu queria tanto nadar! 

O peixinho vermelho, ao ouvir os lamentos de Maricota, ofereceu
la nas costas até o fundo do lago. 

Assim que retornou, Maricota continuou seu lamento:

Eu já voei, já nadei, agora eu queria aprender a cantar.

vi ao ouvir os lamentos de Maricota, se ofereceu para 

Maricota, a centopeia sonhadora, realizou todos os se
graças aos bons amigos que tinha.  
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Maricota estava muito triste observando tudo a seu redor. 

O periquito, ao ouvir os lamentos de Maricota, ofereceu-se para 

Assim que desceu das costas do periquito, Maricota lamentou: 

O peixinho vermelho, ao ouvir os lamentos de Maricota, ofereceu-

Assim que retornou, Maricota continuou seu lamento: 

Eu já voei, já nadei, agora eu queria aprender a cantar. 

vi ao ouvir os lamentos de Maricota, se ofereceu para 

Maricota, a centopeia sonhadora, realizou todos os seus sonhos 
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RESPONDA 
 
a) Porque Maricota estava triste?

__________________________________________________________

b) Quem ofereceu
__________________________________________________________          

    c) O que Maricota lamentou assim que desceu das costas do 
periquito? 

__________________________________________________________

c) Quem ofereceu

_______________________________________________________

    e) Qual o último desejo de Maricota?

__________________________________________________________

 

Coloque os numerais em ordem crescente:

109 101 105 106

103 102 108 110

    

    

Agora, em ordem decrescente:
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Porque Maricota estava triste? 
__________________________________________________________

Quem ofereceu-se para realizar o sonho de Maricota?
__________________________________________________________          

c) O que Maricota lamentou assim que desceu das costas do 

__________________________________________________________

Quem ofereceu-se para ensinar Maricota a nadar?

________________________________________________

Qual o último desejo de Maricota? 

__________________________________________________________

Coloque os numerais em ordem crescente: 

106 104 

110 107 

 

 

ordem decrescente: 
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__________________________________________________________ 

se para realizar o sonho de Maricota?  
__________________________________________________________           

c) O que Maricota lamentou assim que desceu das costas do 

__________________________________________________________ 

se para ensinar Maricota a nadar? 

________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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