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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

Aconchego quebra a casca 

    O pinguim Frili e a tucano Solar estão muito entusiasmados! Eles mantiveram o 

avo protegido. 

    Nesta manhã, eles ouviram um barulho de bicar vindo de dentro da casca. 

    - Tic-tic-tic! Tic-tic-tic! - Eles ouvem. 

    Frili envolve Solar em sua asa. 

    - Agora não vai demorar muito para que a gente possa ver o nosso filhinho! - ele 

sorri. 

    - Não vejo a hora! - Solar responde radiante. 

    - Tic-tic-tic! - O som começa novamente. 

    De repente, Frili e Solar observam uma pequenina rachadura começando em um 

local da casca. O filhote está começando a romper a casca! 

    O filhote continua bicando por um tempo, depois descansa um pouquinho, e 

começa a bicar de novamente. 

    Agora já começa aparece um verdadeiro buraco na casca. 

    Aos poucos, o minúsculo bico lá dentro vai aumentando o buraco. 

    - Bom trabalho! Continue assim! - Frili o incentiva. 

    - Gostaria de ajudá-lo a abrir a casca, mas é melhor para o filhote fazer isso 

sozinho - Solar comenta baixinho. 

    Agora eles conseguem ver o rosto do filhote, e de repente, a cabecinha dela 

aparece! Logo ele está fora da casca, movendo-se vacilante. Ela tem o colorido de 

Frili, mas o grande bico de Solar. É mesmo uma gracinha! 

    - Nossa, aconchego, estou tão feliz em ver você! 

    - Sussurra Solar. É a filhote mais fofa do mundo! - suspira Frili, o orgulhoso pai. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O que Frili e Solar ouviram nesta manhã que deixou eles entusiasmados? 

R. 

 

 

3) O que aconteceu quando Frili e Solar observaram uma pequenina rachadura na 

casca? 

R. 

 

 

4) Solar gostaria de ajudar seu filhote a abrir a casca, mas o que ela pensa? 

R. 

 

 

5) Como é o filhote de Frili e Solar? 

R. 

 

 

6) O que suspira Frili orgulhoso? 

R. 


