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A construção do barco 

Os amiguinhos estão fazendo planos para a competição do Grande pulo na 

água.  Eles querem competir em equipe. 

- A gente poderia construir uma carroça: Todo mundo se sentaria nela e a 

viraria para dentro da água - imagina o hipopótamo Horácio - mas isso parece muito 

difícil. 

- Sim - concorda a cobra Silvia. - Que tal um barco de papel? Como este aqui. 

Ela desenha uma figura e mostra uma figura e mostra para a equipe.  

- O que vocês acham? - ela pergunta. 

“É isso ai!”, “Incrivel!”, “Super!”. Todo mundo adora. 

- Tudo bem - diz Silvia, a planejadora. - Nós vamos precisar de muitos papéis 

coloridos, alguns pedaços finos e compridos de madeira, cola e um chapéu de 

capitão.  Vamos todos arranjar essas coisas e nos reunir aqui em uma hora. 

Os amiguinhos todos festejam e cada um corre para sua casa. Não demora para 

eles começarem a construir o barco de papel. 

- Ei, Silvia, eu não fazia ideia de que seria tão fácil! - diz Zig. - E ainda bem que 

todos nós sabemos nadar! - ela comenta, sorrindo para sujinho. Ele não responde, 

mas parece ficar um pouco orgulhoso. 

- Pronto! Terminamos! - exclama a girafa Giro. 

- Giro, já que adora barcos, você deveria ser o capitão e se senta na frente - 

Silvia diz - Vamos ver como vai navegar. 

Eles sobem no barco de papel dando muitas risadas e treinam a caminhada 

pisando direita-esquerda, direita-esquerda juntos até conseguirem andar 

rapidamente. 

- Isso vai dar confusão! - ri o capitão Giro. - YO-HO-HO! - ele acena com o 

chapéu. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A construção do barco”. 

 

2) Para que os amiguinhos estão fazendo planos? 

R. Para a competição do grande pulo na água. 

 

3) O que o hipopótamo Horácio imaginou que eles poderiam fazer, mas achou muito 

difícil? 

R. Construir uma carroça. Todos se sentariam nela e a viraria para dentro da água. 

 

4) A cobra Silvia tem a ideia de fazer um barco de papel e todos adoram. O que ela 

diz que vai precisar? 

R.  Ela diz que vai precisar de muitos papéis coloridos, alguns pedaços finos e 

compridos de madeira, cola e um chapéu de capitão. 

 

5) Por que Silvia diz que Giro tem que ser o capitão? 

R.  Por que ele adora barcos. 

 

6) O que os amigos fazem depois de construir o barco? 

R. Eles sobem no barco de papel dando muitas risadas e treinam a caminhada 

pisando juntos até conseguirem andar rapidamente. 

 


