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A casa de Giro de cabeça para baixo 

Giro a girafa, está com dor de garganta - uma looonga dor de garganta. Por 
isso, ele precisa ficar na cama hoje. 

- Já dormir, já li e já montei todos os meus quebra-cabeças. O que mais eu 
posso fazer agora? - ele se pergunta. 

- Ah, já sei! A minha brincadeira de cabeça para baixo - ele lembra, feliz. 

Giro gosta de imaginar a casa inteira de cabeça para baixo. Então se imagina 
andando por ela, no teto, que agora é o chão. Ele fecha os olhos. 

- Vou até a cozinha pegar um copo d’água - ele decide. 

- Preciso passar por cima do batente da porta do meu quarto e descer a sala 
pelo teto. Depois, eu entro na cozinha passando pelo batente da porta. Ele pensa por 
um minuto. 

- Acho que a água vai correr para cima! É difícil pegar com um copo! - ele dá 
uma risadinha. 

Giro olha para os quadros nas paredes e vê que todos também estão de cabeça 
para baixo. 

- É um mundo estranho! - ele murmura. 

Mas toda essa imaginação o deixa sonolento. Na mente dele, ele toma um copo 
d’água e volta para a cama. Mas agora está sonhando. Giro está dormindo 
profundamente. 

 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A casa de Giro de cabeça para baixo”. 
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2) Por que Giro a girafa precisa ficar na cama hoje? 

R. Porque ele está com dor de garganta.  

 
3) Como Giro gosta de imaginar a casa inteira de cabeça para baixo. Como ele faz 

isso? 

R. Ele fica de cabeça para baixo e se imagina andando por ela, no teto, que agora é o 
chão. 

 
4) O que Giro decide fazer na cozinha? 

R. A girafa Giro decide ir pegar um copo d’água. 

 
5) Quando Giro olha para parede, o que ele vê? 

R. Giro vê que os quadros também estão de cabeça para baixo. 

 
6) Como toda essa animação de Giro o deixa? 

R. Toda essa animação deixa Giro muito sonolento. 

 

 


