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Cabeças e barriguinhas 

Os amigos estão brincando no parquinho. A Dra. Cocoró passa por lá e chama 

as crianças com um gesto. 

- Como vocês estão? - ela pergunta. 

- Ótimo! 

- Super! 

- Muito bem! 

Todos caem na risada. 

- Vocês têm certeza? - a Dra. Cocoró pergunta. 

Ela se aproxima mais. 

- Talvez seja melhor verificar. Vocês conseguem dar tapinhas na cabeça e alisar 

a barriguinha? 

Os amiguinhos parecem surpresos. Eles todos riem novamente, mas ficam 

confusos. 

- O que ela está querendo dizer? Ela está brincando? - Horácio se pergunta. 

- Não, estou falando sério! - ela sorri. - Vamos ver. 

Vocês devem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 

Um a um, eles vão começando. 

- Ei, isso é muito difícil! – ri a cobra Silvia. – Se eu começo a dar tapinhas na 

minha cabeça, não consigo deixar de dar tapinhas na minha barriga! 

- E quando eu esfrego a minha barriga, acabo esfregando a minha cabeça 

também! – o Hipopótamo Horácio cai na risada. 
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Giro, a girafa, fica tentando em silêncio. Ele coloca a língua um pouquinho para 

fora enquanto tenta. 

De repente, ele grita: 

- Ei, estou conseguindo! Vejam! 

Sem dúvida, Giro está dando tapinhas na cabeça e alisando a barriguinha, com 

um grande sorriso. 

- Parabéns Giro! - A Dra. Cocoró o cumprimenta. 

Um por um, os amiguinhos vão conseguindo fazer essa coisa estranha. 

Enquanto isso, a Dra. Cocoró fica controlando o riso por ver todas aquelas 

crianças no parquinho parecendo doidas. É difícil. Tente. Você consegue. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Quando passa pelo parquinho, o que a Dra. Cocoró pergunta para as crianças? 

R. 

 

3) O que a Dra. Cocoró pede para as crianças fazerem para verificar se estão bem? 

R. 

 

4) O que a cobra Silvia diz quando tenta fazer? 

R. 
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5) Giro, a girafa, fica tentando em silêncio. O que ele faz enquanto tenta? 

R. 

 

6) Quem consegue fazer primeiro o que a Dra. Cocoró falou? 

R. 


