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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os cartões de amizade 

É o dia do amigo! Por toda ilha dos Pirilampos, os moradores estão ocupados 

entregando cartões, flores e presentes. 

- Feliz dia dos Amigos! - Eles desejam uns aos outros. 

O hipopótamo Horácio e a girafa Giro começaram cedo e acabaram suas 

entregas rapidamente. 

- Vamos ver se você ganhou algum - Horácio diz para Giro. Eles correm para 

casa de Giro e encontram uma pilha de cartões e uma pequena caixa na porta. 

- Vamos ver se você também ganhou - sugere Giro sorrindo, e leva seus 

presentes até a casa de Horácio. 

- Vamos abrir! - Horácio exclama, e então eles entram. 

Eles empilham os cartões e as caixas sobre a mesa da cozinha. 

- Puxa! - Exclama Giro, abrindo primeiro a caixa. - É do papai e da mamãe! 

Olhe! Uma miniatura de carro de corrida! Vruuum-Vruuum! - Ele brinca. 

- É veja isto! - Exclama Horácio. Ele tira uma corda de pular de dentro de sua 

caixa. - Vou poder treinar igual aos caras da TV! - Ele diz. Horácio tenta pular a 

corda. 

Ele terá que praticar um pouco até ficar bom nisso. 

Eles se sentam no chão para ficar vendo todos os cartões, comendo, ao mesmo 

tempo, todos os doces de dentro deles. 

No final da tarde, os dois amigos se sentem meio indispostos. Todas as balas 

desapareceram na barriguinha deles. 

- Eu adoro o Dia do Amigo... - Suspira Giro. 
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- Eu também. Já estou esperando o do próximo ano... - Diz Horácio, alisando a 

barriguinha dolorida. 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O que os moradores da ilha dos pirilampos estão fazendo? 

R. 

 

 

3) Depois que o hipopótamo Horácio e a girafa Giro acabaram suas entregas, para 

onde eles vão? 

R. 

 

 

4) Onde eles empilham os cartões e caixas para verem o que ganharam? 

R. 

 

 

5) O que Giro ganha do papai e da mamãe? 

R. 
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6) O que Horácio pensa sobre o presente? 

R. 

 

 

7) Como os amigos ficam no final da tarde? 

R. 

 

 

8) O que Giro e Horácio acham do dia do amigo? 

R. 

 

 


