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A festa de boas-vindas de Aconchego 

A tucana Solar e o pinguim Frili convidaram os moradores a visitar a lanchonete 
deles para celebrar o nascimento da sua filhote, Aconchego. 

- Que nome adorável! - diz o Sr. Cavalo, o prefeito, que é o primeiro a chegar. 

- Achamos que seria bonito encontrarmos um nome que nos fizesse pensar na 
terra natal quente de Solar e na minha fria - Frili explica. 

- Quando não está calor demais nem frio demais, sentimos aconchego - 
comenta com orgulho o papai, radiante com seu filhote. 

- Quero comida! Quero comida!  

É a única coisa que ela sabe falar. 

Solar e Frili fizeram todo tipo de lanche e bebida para os moradores que os 
visitavam. Os moradores trazem presentinhos para Aconchego. 

- Oh, ela é uma gracinha! - suspira a vovó Dino. 

Ela e o vovô dão a Aconchego um álbum, para que ela possa guardar as 
memórias da vida toda. A família Zebra chega. Zig e Zag mal podem acreditar quão 
pequenina Aconchego é. Eles dão uma bola vermelha com sininho dentro. 

- Aconchego, quando girar essa bola, você poderá fazer a sua própria música - 
diz o papai zebra. - Amamos fazer música. Espero que você também goste. 

Durante toda a tarde, os moradores aparecem para visitá-los.  Eles ficam para 
uma conversa e um lanchinho. É um dia muito feliz.  

- Quero comida! Quero comida! - Aconchego pia para cada um. Ela fica então 
com a boca aberta. 

Frili coloca um pequenino pedaço de comida no bico de Aconchego e ela engole 
tudo. 

- Você logo será um pássaro se gostar de comer bastante - comenta Solar, 
dando risada.  E é verdade, ela será.   
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A festa de boas-vindas de Aconchego”. 

 

2) A tucana Solar e o pinguim Frili convidam os moradores a visitar a lanchonete 
deles para que? 

R. Eles convidam os moradores para celebrar o nascimento de seu filhote Aconchego. 

 

3) Quem é o primeiro morador a chegar na lanchonete? 

R. O Sr. Cavalo, o prefeito, é o primeiro a chegar. 

 

4) O que Solar e Frili contam ao Sr. Cavalo sobre a escolha do nome de seu filhote? 

R. Eles explicam que acharam que seria bonito encontrarem um nome que os fizesse 
pensar na terra natal quente de Solar e fria de Frili. Quando não está calor demais 
nem frio demais, sentimos aconchego, eles concluem.  

 

5) Qual é a única coisa que Aconchego sabe falar? 

R. Ela só sabe falar que quer comida! 

 

6) O que a vovó e o vovô Dino dão a Aconchego? 

R. Eles dão a Aconchego um álbum, para que ela possa guardar as memórias da vida 
toda. 

 

7) A família Zebra chega. Zig e Zag mal podem acreditar quão pequenina Aconchego 
é. Qual presente eles levam para ela? 

R. Eles a presenteiam com uma bola vermelha com sininho dentro, para ela poder 
fazer a sua própria música. 

 


