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“Perdido e Achado”
o Quem estava sussurrando para Anita?
o A pulseira estava debaixo do quê?
o Anita parou e ____ para encon-trar a pulseira.
o Quem queria passar tempo com a Anita?

“Vagarildo e Ligeirinho”

o Onde estava Vagarildo na hora de irem 

para o parque de diversão?

o A que horas eles deveriam se encontrar no 

parque?

o Que animais estavam vestidos de 

palhaço?

o Que comidas Vagarildo e Ligeirinho 

comeram e que você também gostaria de 

comer?

o Onde Vagarildo e ligeirinho se perderam?

o O que seguiram para sair das  

Trilhas Emaranhadas? “Dora e o Jardim, 1ª Parte”

o Dora tinha parado de falar com quem à noite?

o O que dificultou Dora de ver a rosa?

o “Os sonhos às vezes são um reflexo da _____.”

o O que Dora tencionava fazer indo para a cama 
mais cedo?

o Por que Dora sentiu dor ao arrancar as ervas 
daninhas?

“Os Cegos e o Elefante”
Decifre as seguintes palavras. O que representam?	 abroc
	 queel
	 docar
	 repeda
	 nalça
	 vorerá

“Dora e o Jardim, 2ª Parte”

o O que fez Dora que deixou a 

mãe surpresa?

o No segundo sonho, o que não 

tinha mais perto da roseira?

o Como Dora poderia amolecer 

o solo?

o Quantas vezes Dora sonhou com 

o jardim?

o O que o último sonho tinha de 

novo?
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Cada mês, “Histórias e Diversão” apresentará várias das histórias mais amadas que foram postadas anteriormente no Meu Estúdio 
Maravilhoso. No decorrer do mês, leia as histórias listadas e use as perguntas para despertar o interesse das crianças.
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