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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Aulas de natação 

Todas as crianças na ilha dos Pirilampos aprendem a nadar desde bem 

pequenas. Elas fazem aula com o pai do dinossauro Dino. 

Sujinho, a hiena, nunca aprendeu a nadar. 

- Para que? Onde moro é seco na maior parte do ano - explica para os amigos, 

com jeito de reprovação. 

- De qualquer modo, eu tenho medo de água - ele comenta. 

- Mas é tão divertido! - ri o hipopótamo Horácio. Os amiguinhos seguem de 

bicicleta em direção à área de acampamento para a aula de hoje com o Sr. Dino. 

- Olá a todos! - ele cumprimenta enquanto eles pulam na água. - Você deve ser 

o sujinho - ele se dirige à hiena, parada tensa, na praia. 

- Oi - sujinho murmura. 

- Você gosta de nadar? - pergunta o Sr. Dino. 

- Não sei. Eu nunca experimentei - balbucia sujinho. 

- Bem, vamos começar na água rasa, está bem? - ele ajuda Sujinho a entrar 

um pouquinho na água. Os amigos dele estão espirrando água, mergulhando, 

gritando e fazendo festa em volta dele. 

- Primeiro, deixe-se flutuar, depois, nade tipo cachorrinho... Er, quero dizer, 

tipo hiena... Com as suas patas - incentiva o Sr. Dino, segurando sujinho por um 

tempo. 

Sujinho está tenso de medo, mas lentamente ele relaxa. Seus pés começam a 

dar impulso, completamente sozinhos! 

- Ótimo! - grita o Sr. Dino. – Você está nadando! Bom trabalho, sujinho! - 

Sujinho sai nadando. 
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- Ei, eu estou nadando de verdade! - Sujinho grita. Logo ele está se juntando 

ao restante dos nadadores. 

- Nem acredito! - ele se empolga.  

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que todas crianças aprendem desde pequena nas ilhas dos Pirilampos? 

R. 

 

3) Por que Sujinho, a hiena, nunca aprendeu a nadar? 

R. 

 

4) Para onde as crianças vão de bicicleta? 

R. 

 

5) Como o Sr. Dino começou a ensinar Sujinho a nadar? 

R. 

 

6) Sujinho consegue aprender a nadar? 

R. 


