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Lar, doce lar 

Os amigos estão todos no esconderijo hoje. 

- Vocês sentem saudade do seu lar antigo? - A cobra Silvia pergunta para as 

zebras Zig e Zag. - Eu acho que eu teria - Ela acrescenta. - Quero dizer, eu sei que 

teria. 

- Nós temos saudades dos nossos amigos antigos - Zig responde. 

- Mas vocês têm a gente agora! - O dinossauro Dino ressalta, sorrindo. 

- Ah, sim! Vocês são ótimos! - Zig diz rindo. - Nós adoramos brincar com vocês, 

e também aprendemos novas brincadeiras que são ótimas! 

- E vocês nos ensinaram a brincadeira de Sardinha! - a girafa Giro sorri. 

- Nós nunca havíamos morado numa ilha ou andado em uma balsa antes. E 

nunca tínhamos visto neve - complementa Zag. 

- Onde nós morávamos, tinha que ficar mudando de casa muitas vezes, 

procurando água - Zig explica. 

- Aqui nós temos água dentro de casa.  

- E há água em volta de toda a ilha! - Zig dá uma risadinha, apontando ao 

redor. 

- Isso deve ser muito diferente. Nem consigo imaginar um lugar seco - Silvia 

comenta lentamente. 

- Sabe qual é a melhor coisa de morar aqui? - pergunta Zig, e todos fazem não 

com a cabeça. 

- Todo mundo divide. Então... Nós trouxemos um grande pacote de doces hoje! 

- Zig ri. 

Ela rasga o pacote para abri-lo e dá a cada amiguinho um grande punhado. 

- Huum! - Eles dizem em volta alta e começam a comer fazendo muito barulho. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Lar, doce lar”. 

 

2) Hoje, onde os amigos estão? 

R. Os amigos estão reunidos no esconderijo. 

 

3) A cobra Silvia pergunta se Zig e Zag sentem saudade do seu lar antigo, o que elas 

respondem?  

R. Zig diz que tem saudades dos amigos antigos. 

 

4) O dinossauro Dino diz sorrindo que elas têm eles agora. O que elas dizem?  

R. Elas respondem que eles são ótimos! E que elas adoram brincar com eles, e 

também aprendem novas brincadeiras que são ótimas! 

 

5) O que a girafa Giro diz sorrindo? 

R. Que elas os ensinaram a brincadeira de Sardinha! 

 

6) O que Zag diz que elas nunca haviam feito antes? 

R. Elas nunca haviam morado numa ilha ou andado em uma balsa antes. E nunca 

tinham visto neve. 

 

7) O que Zig fala que é a melhor coisa de morar ali? 

R. Todo mundo divide. E elas levaram um grande pacote de doces hoje! 

 

8) Zig rasga o pacote para abri-lo e o que faz em seguida? 

R. Ela dá a cada amiguinho um grande punhado. 


