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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Desejos se realizam 

Está no meio da noite. Os pais da girafa Giro entram, na ponta do pé, no quarto 

dele. 

- Querido, acorde! - A mamãe sussurra. - Ponha seus chinelos e venha aqui 

para fora! 

Confuso, Giro esfrega os olhos e vai cambaleando lá para fora. 

- Olhe para cima! - murmura o papai. 

Zuuum! Vuchh! Zuuum! Vuchh! zuuum! 

Lá em cima, no céu escuro, estrelas cadentes deixam uma trilha luminosa e 

depois desaparecem. 

- Uau! - exclama Giro agora bem acordado. 

A cada poucos segundos, uma ou outra estrela dispara cortando o céu e 

deixando uma calda luminosa. 

- Isso acontece todas as noites? - Giro quer saber. 

- Não, não todas as noites. Dá para ver algumas estrelas cadentes durante o 

ano inteiro, mas o meio de agosto é a melhor época para ver muitas delas - a mamãe 

Girafa explica, olhando para o céu. 

- Uau! Lá vai uma! Mais uma... E mais uma! - empolga-se Giro - Eu deveria 

fazer algum desejo? - pergunta ele. 

- Você certamente pode tentar - sorri a mamãe. - Não sei se dará certo, mas 

não fará mal! 

- Eu desejo poder ficar vendo as estrelas cadentes até cair no sono - Giro diz. 

- Esse desejo pode se realizar - a mamãe sorri. Ela o protege com um cobertor 

quentinho e todos se deitam na relva, observando as estrelas. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que os pais de Giro fazem no meio da noite? 

R. 

 

3) O que o papai mostra a Giro do lado de fora? 

R. 

 

4) O que Giro quer saber? 

R. 

 

5) Quando Giro pergunta se deve fazer um desejo, o que a mamãe responde? 

R. 

 

6) O que Giro desejou? 

R. 

 

7) O que a mamãe diz sobre seu desejo? 

R. 

 

8) Se você fosse o Giro, o que desejaria? 

R. 


