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As férias de Jojô 

 

 Na família Peixe-Vermelho, jojô é o papai. E JojÔ, do fundo do seu aquário, vê 

pacotes e muitas malas que passam perto da sua casa de vidro. 

 - Nossos donos vão sair de férias, parece – diz Jojô a família. – E se fôssemos 

com eles? 

 - Mas como vamos fazer? – pergunta a pequenina Ivete. Mas Jojô já sabe 

como! Toda a família Peixe-Vermelho vai saltar do aquário e deslizar discretamente 

para um cantil. Seus donos levam sempre água na viagem... 

 Porém, o caminho é longo e os passageiros do carro sentem sede... 

 - Mamãe! Papai! – grita o garotinho, surpreso. 

 - Jojô está no meu cantil! Quase o engoli!... Ivete também está! Mais essa! 

 Jojô se virou tão bem para sair em férias, pois, além disso, este ano, seus 

donos alugaram uma casa com piscina... É bem melhor do que um aquário para 

nadar! 

 

 

Interpretação de texto 

 

1) Qual o título do texto? 

R. As férias de Jojô. 

 

2) Quem é Jojô na família Peixe-Vermelho? 

R. Jojô é o pai. 

 

3) O que Jojô vê do fundo do seu aquário? 

R. Ele vê pacotes e muitas malas que passam perto se deu aquário. 

 

4) Jojô propõe o que a sua família? 

R. Que eles saiam de férias junto com seus donos. 
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5) Qual o plano de Jojô para ir junto com eles? 

R. O plano é que eles saltem do aquário e deslizem para um cantil que ele tem 

certeza que os donos levarão para a viagem. 

 

6) O que o garotinho grita ao papai e mamãe? 

R. O garotinho surpreso diz aos pais que Jojô e Ivete estão em seu cantil. 

 

7) Jojô consegue viajar com seus donos? 

R. Sim, e está feliz, porque seus donos alugaram uma casa com piscina, que é 

bem melhor para nadar que o seu aquário.  


