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Onde está Helena 

O pavão Paco estava procurando Helena por toda parte, desesperado, ele abriu 

a cauda em leque no meio do sítio, na esperança de que ela o vise. Com isso, paco 

atraiu todas as aves, menos Helena. 

- Leeena! Leeena! – gritava paco, desesperado 

- Estou aqui! - respondeu a ovelha, correndo.  

- Não, não estou chamando você! - paco retraiu sua cauda e começou a chorar 

- Nunca mais vou encontrar minha Helena!  

- Ei, não diga isso! - consolou Lena - Se você quiser, eu posso chamá-la.  

- Mas você não sabe fazer “leeena!”  

- Não, mas eu sei fazer “Helééééna”. - A ovelha gritou mais forte que pôde.  

- Estou aqui! – Respondeu Helena, saindo de trás de um arbusto. – Eu fui 

procurar amoras para nosso jantar.  

Paco ficou tão contente que não sabia como agradecer à ovelha Lena. 

- Vamos jantar juntos amanhã! – disse Lena, fazendo uma careta para as 

amoras - Mas vou trazer meu feno! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Onde esta Helena”. 

 

2) O que Paco fez para chamar à atenção da Helena? 

R. Paco abriu a calda em leque para chamar à atenção da Helena. 

 

3) O que aconteceu quando Paco abriu a calda em leque? 

R. Ao abrir a cauda em leque ele atraiu à atenção todas as outras aves menos da 

Helena. 
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4) Enquanto paco chamava “leeena”, quem respondeu ao chamado? 

R. Quem respondeu o chamado foi a ovelha Lena. 

 

5) O que a ovelha fez para ajudar o paco a encontrar a Helena? 

R. A ovelha gritou mais alto que pode. 

 

6) Quando a Helena apareceu,o que ela falou para o Paco? 

R. Helena falou que estava procurando amora para o jantar. 

 

7) Paco convidou a ovelha para jantar no dia seguinte o que ela respondeu? 

R. A ovelha falou que ia, mas fez uma careta para as amoras e disse que ia levar o 

seu feno.  

 

 


