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A primeira palavra de Aconchego 

“Comida! Comida!” é a única palavra que a filhote do pinguim Frili e da tucano 

Solar sabe dizer. 

Solar está ensinando Aconchego a se alimentar sozinha. 

- Comida! - Gorjeia Aconchego. 

- Aqui estão algumas sementes que você pode comer sozinha, Aconchego - diz 

solar. Ela coloca algumas no cadeirão de Aconchego, que fica olhando. 

- Comida! Comida! - Ela pia mais alto. Aconchego fica olhando com seus 

olhinhos brilhantes. 

Solar mostra as sementes e diz: 

- Você já está grande o suficiente para comer sozinha, querida. 

Aconchego bica as sementes. Elas se espalham voando. 

Ela bica novamente. Desta vez, consegue pegar uma. 

- Comida! Comida! 

- Você está indo bem, querida! - sorri Solar. - Tente outra vez. 

- Comida! Comida! - Responde Aconchego. 

- Estas parecem bem gostosas, Aconchego - Solar diz, mostrando-as 

novamente. 

Aconchego começa a fazer pic-pic-pic nas sementes e, desta vez, consegue um 

montinho. 

- Que ótimo! - Sorri Solar. 

- Comida! Comida! - pia Aconchego. 

Mas ela já sabe comer sozinha agora. 
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E vai fazendo pic-pic-pic outra vez. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A primeira palavra de Aconchego”. 

 

2) Qual é a única coisa que a filhote de Frili e de Solar sabe dizer? 

R. Comida! 

 

3) O que a Solar está fazendo? 

R. Solar está ensinando Aconchego a se alimentar sozinha. 

 

4) O que a mamãe de Aconchego oferece para ela comer sozinha? 

R. Algumas sementes. 

 

5) Aconchego tenta comer as sementes e várias vezes não consegue, o que Solar diz 

quando ela consegue? 

R. Ela diz que Aconchego está indo bem e para tentar outra vez. 

 

6) Aconchego conseguiu aprender a comer sozinha? 

R. Aconchego faz pic-pic-pic nas sementes e consegue um montinho, ela já sabe 

comer sozinha agora. 


