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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Aconchego quer voar 

Flap! Flap! Flap! Flap! Flap! 

A pequena filhote Aconchego está tentando voar. Como a mãe dela, a tucano 
Solar, está trabalhando na lanchonete.  Aconchego está no chiqueirinho de bebê no 
canto. 

- Oi, Sr. Ptero! - cumprimenta Solar, quando o dono da loja de variedades 
entra. - Hora de uma gostosa xícara de café quente? - ela pergunta. 

- Isso mesmo! - ele sorri. 

Durante todo esse tempo, Aconchego ficou batendo as asinhas. 

- Voar! Voar! Voar! - ela pia. 

- Pelo jeito, a Aconchego está ficando pronta para voar - diz o Sr. Ptero, dando 
uma risadinha. - Posso dar uma aula para ela? 

- É claro! Pode tentar! - Solar ri. 

O Sr. Ptero vai até Aconchego e bate as asas de couro como um maluco. 

- Faça isto, Aconchego! - ele exclama. Ele bate as asas cada vez mais depressa. 

Aconchego bate as asas também, o mais rápido que consegue, mas ela 
permanece no chão. 

Eles ficam batendo as asas, olhando firme um para o outro. O Sr. Ptero se 
levanta do chão. 

- Hi hi hi! - Solar começa a rir. - Sr.  Ptero, o senhor está ensinando tudo certo 
para a Aconchego, mas ela ainda não tem penas para voar! E ela não pode voar! 

O Sr. Ptero para de bater as asas, ofegante um pouco. 

- Você tem razão! - ele ri. - Esqueci que vocês, pássaros, precisam de penas. 
Nós, pterossauros, nunca precisamos delas! 

 

    

 

 



www.acessaber.com.br 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.  O título do texto é “Aconchego quer voar”. 

 

2) O que a pequena Aconchego está tentando fazer na lanchonete da mamãe? 

R. A pequena filhote está tentando voar. 

 

3) Quem entra na lanchonete enquanto aconchego está no chiqueirinho de bebê? 

R. O Sr. Ptero, dono da loja de variedades. 

 

4) O que o Sr. Ptero se oferece a Solar pata fazer? 

R. Ele pergunta a Solar se pode dar umas aulas para Aconchego aprender a voar. 

 

5) Aconchego bate as asas o mais rápido que consegue junto com o Sr. Ptero. Ela 

consegue voar? 

R. Não, Aconchego tenta, mas permanece no chão.  

 

6) Solar, com um sorriso no rosto, explica o que para o Sr. Ptero? 

R. Solar diz a ele que Aconchego ainda não tem penas para poder voar. 

 

7) Do que o Sr. Ptero havia esquecido com relação aos pássaros? 

R. Ele tinha esquecido que os pássaros precisam de penas para voar. 


