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A noite do solstício 

- Hoje é um dia especial. É o dia mais longo do ano - a mamãe Zebra diz 

quando a família está jantando. - Ela é chamada de Noite do Solstício. O sol nasce 

mais cedo, e o pôr do sol é mais tarde de todos. 

- É por isso que todo mundo vai ao Prado dos Pirilampos hoje à noite? - 

pergunta Zig. 

- Isso mesmo - diz o papai. - Há um presente especial para todos depois que 

escurecer. 

Zig mal pode esperar para ver o que é. Ao pôr do sol, todos os moradores se 

encontram no prado dos Pirilampos. 

- Olhem ali! - sussurra a mamãe Zebra quando fica mais escuro. 

- Oh! - exclama Zag. - Há pequenas estrelinhas brilhando na grama! Estão 

vendo? 

O prado inteiro está cheio de luzinhas piscantes.  

- O que é isso? - pergunta Zig. 

- Eles se chamam Pirilampos. São insetos pequenininhos que se iluminam para 

encontrar uns aos outros. Este prado e a ilha dos Pirilampos são chamados assim por 

causa deles - explica a mamãe. 

“Uau!”, “Maravilhoso!”, “Olhem ali!”, sussurram os moradores. Os cintilantes 

Pirilampos dançam em volta deles. “Isso é mágico” pensa Zig. “Estou feliz por morar 

aqui.”  
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que a mamãe Zebra diz que hoje é um dia especial? 

R. 

 

3) Para onde vão todos nessa noite especial? 

R. 

 

4) Quando a mamãe fala para olharem na grama, o que elas veem? 

R. 

 

5) O prado inteiro está cheio de luzinhas piscantes. Zig pergunta a mamãe o que é 

aquilo, o que ela responde? 

R. 

 

6) Por que o prado e a ilha dos Pirilampos têm esse nome? 

R. 

 

7) O que Zig pensa ao participar dessa noite linda? 

R.  


