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Aconchego aprende a assobiar! 

A tucano Solar está atarefada arrumando as mesas na lanchonete esta manhã. 

A filhote dela, Aconchego, está em seu chiqueirinho no canto. Solar ouve um pássaro 

cantar uma linda canção. 

- Escute, Aconchego! Não é encantador? - ela diz, ocupada com os talheres. 

A canção do passarinho continua.  

- Eu gostaria de saber que espécie de pássaro é essa - Solar murmura, 

continuando a arrumar a mesa seguinte - Nuca ouvir nada assim. 

Agora a música se modifica e fica mais alta. 

- Não é linda, Aconchego? 

Solar se vira para ver se Aconchego gosta da música também. 

Ela pisca duas vezes e corre até a filhinha. 

- Aconchego! É você? Você é o pássaro que estou escutando? 

Aconchego está em pé no chiqueirinho, assobiando. 

O bico está levantando no ar, e lindas notas saem dele. 

- Oh, Aconchego você sabe cantar! 

- Assobio - Aconchego pia. 

- Oh, isso é cantar, não assobiar, Aconchego. Quem imaginaria que uma tucano 

e um pinguim teriam uma linda filha cantora? - Solar está tão feliz! 

- Precisamos contar para o Sr. Ptero o que você sabe fazer - Solar diz - Ele vai 

ficar encantado! 

Aconchego volta a cantar ou assobiar, como ela chama. E solar volta a 

trabalhar, sorrindo. 



www.acessaber.com.br 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Aconchego aprende a assobiar”. 

 

2) Com o que a tucano Solar está atarefada? 

R. A tucano Solar está arrumando as mesas da lanchonete. 

 

3) O que Solar queria saber ao ouvir o canto de um pássaro? 

R. Ela gostaria de saber que espécie de pássaro era. 

 

4) Quando Solar se vira para ver se Aconchego também havia gostado da música, o 

que ela percebe? 

R. Ela vê que Aconchego está em pé no chiqueirinho assoviando. 

 

5) O que Solar não imaginava que sua filhote Aconchego pudesse fazer? 

R. Ela nunca imaginou que a filhote pudesse cantar. 

 

6) Para quem Solar quer contar o que Aconchego sabe fazer? 

R. Ela quer contar ao Sr. Ptero. 


