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Chuva de granizo 

O clima ficou quente durante uma semana. Agora, nuvens altas e brancas estão 

se movendo rapidamente. 

- Gente, essas nuvens são monstruosas! - diz a ovelha Babi, brincando no 

parquinho. 

- Aposto que vai chover - comenta a zebra Zig. 

As nuvens se aproximam rapidamente. Pingos de chuva começam cair 

espalhados. Então, chove forte de verdade. 

- Embaixo da árvore! – grita Babi. 

De repente, eles escutam um som novo. 

- Olhem! Estão caindo pedrinhas brancas! - grita Zig. 

Sua irmã gêmea Zag sai correndo de debaixo da árvore para pegar uma. 

- Ei! Não são pedras! É gelo! - Zag grita no meio do barulho da tempestade. 

Eles todos saem correndo, pegam pequenas bolinhas de gelo e voltam 

rapidamente para baixo da árvore. Todo mundo fica sem fôlego. 

- Ai! Essa coisa machuca! - ri Zag. Eles jogam o gelo na boca. 

- Qui-qui é icho? - Pergunta Zig, com a boca cheia de bolinhas gelo. 

- Nós chamamos de granizo - Babi diz. - Não acontece muito, só as vezes, 

depois de um clima bem quente. 

- Eu nunca vi nada assim! - Zag diz. 

- Olhem, estão se amontoando como neve! - grita Babi. 

O granizo para. O chão está todo branco agora. Os amiguinhos deixam a árvore 

e começam a escorregar pelo granizo. 
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Eles pegam o granizo com as mãos em formato de concha e o atiram uns nos 

outros. 

- A ilha dos Pirilampos tem um clima estranho - ri Zig - mas eu adoro! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que Babi acha das nuvens? 

R. 

 

3) Ao ver as nuvens o que Zig comentou? 

R. 

 

4) Quando eles estão embaixo da árvore, o que eles veem cair? 

R. 

 

5) O que Zag grita no meio do barulho da tempestade? 

R. 

 

6) O que Babi diz sobre as pedrinhas brancas? 

R. 

 

7) O que os amiguinhos fazem quando a chuva de granizo para? 

R. 


