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Sonhar Com Dinossauros 
Um dia, um menino chamado Archie visitou o museu local 
de dinossauros. Ele era fascinado pelas criaturas 
gigantes e não parava de sonhar em como seria viver 
uma aventura com elas.

Naquela noite, Archie foi para a cama com a cabeça 
cheia de pensamentos empolgantes. De repente, ele foi 
transportado para um mundo onde os dinossauros 
criaram um parque temático só para ele!

Archie ficou surpreso com o que viu. Havia todos os 
tipos de dinossauros, grandes e pequenos, e cada um 
tinha sua própria atividade especial para Archie 
aproveitar.

Primeiro, Archie viajou 
para a Argentina para 
escorregar nas costas do 
todo-poderoso 
Argentinossauro. Este 
enorme dinossauro 
pesava tanto quanto 17 
elefantes africanos, e 
Archie não conseguia 
acreditar em como era 
emocionante deslizar 
pelas suas costas.




Em seguida, Archie correu pelas planícies norte-
americanas nas costas do rápido Dromiceiomimus. Este 
dinossauro podia correr até 40 milhas por hora, e Archie 
adorava a emoção do vento passando por seus cabelos.

Depois disso, Archie navegou pelos oceanos no réptil 
marinho Elasmosaurus. Foi uma sensação incrível surfar 
nas ondas nas costas de uma criatura tão poderosa.

Quando Archie pensou que as coisas não poderiam 
melhorar, ele conheceu o dinossauro mais antigo de 
todos: o Saltopus. Essa sábia criatura vivia na Escócia, e 
Archie adorava ouvir suas histórias e aprender sobre 
sua vida longa e incrível.

Mas quando o coração de Archie estava cheio de alegria 
por suas incríveis aventuras, ele se deparou com um 
feroz tiranossauro rex. Este dinossauro assustador 
assustou tanto Archie que ele acordou no meio da noite, 
ofegante e suando.

Mas, embora estivesse de volta ao seu próprio quarto, 
Archie não conseguia parar de sorrir. Ele estava muito 
feliz por ter experimentado uma aventura tão incrível e 
sabia que havia aprendido muito sobre o incrível mundo 
dos dinossauros.

Ao mesmo tempo, Archie estava feliz por estar de volta 
em sua própria cama segura e aconchegante, e 
percebeu que viver em um mundo cheio de dinossauros 
seria um lugar muito perigoso.



