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Dia de fantasiar 

Esteve chovendo durante o dia todo, e Zig e Zag estão desanimadas. A mamãe 

Zebra tem uma ideia. 

- Por que vocês não vão explorar o sótão? - ela sugere, sorrindo. - Tentem abrir 

o velho baú perto da janela. Vocês podem brincar com tudo o que encontrarem nele. 

Em segundos, elas estão no sótão. A chuva bate no telhado, bem sobre a 

cabeça delas. 

- Eu queria saber o que há aqui dentro - Zig comenta baixinho, abrindo o baú. 

- Será um navio pirata - Zag pergunta. 

- Ohhh! - As gêmeas exclamam juntas. 

O baú está cheio de lindas roupas para as irmãs se fantasiarem! Em instantes, 

elas retiram dele todo tipo de coisas. 

- Olhe estes vestidos! - Exclama Zig, segurando um no alto para ver se serve. 

Ele serve. 

- E veja! Chapéus, capas, botas... e sombrinhas enfeitadas! - Suspira Zag. 

Elas encontram mais coisas no fundo: Coroas, xales, luvas e bijuteria brilhante. 

- Puxa! - exclama Zag, experimentando um traje vermelho - Rubi, capa preta e 

longas luvas pretas. 

- Eu sou uma rainha! - exclama Zig, rodando com sua coroa, seu traje de festa 

amarelo cheio de brilho e sapatos de salto alto bamboleantes. 

Elas se olham em um espelho empoeirado no canto. Zig suspira: 

- Que tesouro, mesmo que não seja de piratas! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Dia de se fantasiar”. 

 

2) Esteve chovendo durante o dia todo, e Zig e Zag estão desanimadas. Que ideia 

teve a mamãe Zebra tem? 

R. Ela falou para irem explorar o sótão, e diz que lá tem um velho baú perto da 

janela. 

 

3) O que a mamãe diz, que faz elas irem em segundos para o sótão? 

R. A mamãe fala que elas podem brincar com tudo o que encontrarem nele. 

 

4) O que as gêmeas encontram quando abrem o baú? 

R. O baú está cheio de lindas roupas para as irmãs se fantasiarem! 

 

5) Elas encontram mais coisas no fundo. O que? 

R. Coroas, xales, luvas e bijuteria brilhante. 

 

6) Como Zig se sente rodando com sua coroa, seu traje de festa amarelo cheio de 

brilho e sapatos de salto alto bamboleantes? 

R. Ela se sente uma rainha! 

 

7) Elas se olham em um espelho empoeirado no canto. O que Zig suspira? 

R. “Que tesouro, mesmo que não seja de piratas!” 


