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Leia a Crônica com atenção e responda: 

 

 

Criança, sonho de criança. 

 A mãe dele foi pegá-lo no parque e ele estava suado que nem janela de ônibus em dia de 

chuva. Então, ainda dentro do carro ela falou: 

 - Quando você chegar em casa você não vai parar em lugar nenhum vai direto para o 

chuveiro porque tá um cheirinho de gambá aqui. 

 Sabe como é criança né? Ainda mais um garotinho com os seus seis, sete anos de idade: 

 - Ò mãe! Banho de novo. Quando eu crescer e for um engenheiro vou fazer dois dias 

especiais. -disse o garotinho um pouco aborrecido. 

 - Dois dias especiais! Quais? Perguntou a mãe dele. 

 - O Primeiro dia vai ser o dia sem banho. Neste dia nenhuma criança vai precisar tomar 

banho e o segundo dia vai ser o dia sem sono. 

 - Dia sem sono! Como assim? Estranhou a mãe dele. 

 - É mãe, eu já falei prá você me deixar assistir televisão à noite inteirinha até o dia 

amanhecer  e você  nunca deixa. É por isso que eu vou fazer o dia sem sono. 

 

Edilson Rodrigues Silva 

 



 

1. Que expressão o autor usou para descrever como o menino estava ao sair do 

parque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Que expressão a mãe do menino usou para descrever como o menino estava ao 

sair do parque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. De acordo com o texto o que o menino pretendia fazer quando fosse um adulto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Pensando sobre a situação acima, seria possível criar os dois dias especiais 

citados pelo menino? Justifique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. O que você pretende fazer quando for adulto? E se pudessem criar dois dias 

especiais, quais seriam?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 


