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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Que calor 

O clima estava muito quente no sítio das Roseiras, então Avelina e suas amigas 

tentavam se abanar com a cauda, sob a sombra do imponente ipê, mas de nada 

adiantou: as vacas continuaram com calor. 

- Que calor! - reclamou Avelina - Está insuportável! Além do mais, espantar 

essas moscas que fazem cócegas nos faz sentir mais calor! 

- Ah, não – corrigiu Zani - Eu ainda prefiro o calor e as moscas ao frio! Tive 

uma ideia: Vamos mugir bem alto para chamar nossas amigas gralhas. 

- Para quê? - Perguntaram as outras vacas, espantadas. 

- Vocês vão ver - insistiu Zani. - Vamos todas juntas. Muuuuu! 

Do lado do campo, as gralhas reconheceram o chamado de alerta das vacas. 

- Nossas amigas estão com alguns problemas - avisou Ameixinha, empoleirada 

no alto da árvore - Vamos lá verificar o que está acontecendo. 

Uma revoada de pássaros pretos logo voou num pulo e, em seguida pousou ao 

pé do ipê. 

- O que está acontecendo? - Perguntou Ameixinha a Zani. 

- Não estamos suportando este calor! - respondeu à vaca. 

- Principalmente eu - falou Avelina - não consigo me refrescar... 

- Vamos dar um jeito nisso - Anunciou Ameixinha cheia de si. 

Dito e feito, as gralhas saltitaram ritmadamente sobre os galhos baixos do ipê, 

com o peso delas, os galhos se movimentaram como um leque. 

- Está bom assim? Perguntou Ameixinha à Avelina. 

- Perfeito! - respondeu a vaca, aliviada. - É ótimo ter amigos com quem 

podemos contar! - exclamou Zani. - Obrigada! 
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Questões 

1) Qual o título do texto? 

R. 

 

2) Como estava o clima no sítio da roseira? 

R. 

 

3) Com o que Avelina e suas amigas se abanavam para se refrescar? 

R. 

 

4) Onde Avelina e suas amigas tentavam se esconder do sol? 

R. 

 

5) Apesar do calor, o que mais incomodava a Avelina? 

R. 

 

6) Qual foi a ideia da Zeni? 

R. 

 

7) Ao ouvir o mugido, quem apareceu para saber o que acontecia com as vacas? 

R. 

 

8) Como Ameixinha resolveu o problema das vacas com o calor? 

R. 


