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Puladores de cordas 

Está uma linda noite. As famílias estão apreciando o porto antes de o sol se pôr. 

A ovelha Babi e as Zebras Zig e Zag estão pulando corda com uma corda comprida na 

doca. Babi e Zig batem a corda. Zag está pulando no meio. Ela é muito boa!  

- Posso experimentar? - o dinossauro Dino pergunta. Ele adora isso. 

- É claro! Você é de uma família de dinossauros saltadores! - diz Babi. 

Dino corre até o centro, onde a corda bate na doca. Ele salta e sai correndo. 

- Ótimo Dino! - grita Zag. 

- Podemos tentar? - pergunta o papai Dino, agarrando a mão da mamãe. Ela ri. 

As crianças ficam olhando para os adultos. 

- É... é claro! - exclama Zig, admirada. 

De mãos dadas, o pai e a mãe de Dino correm para o centro. Eles pulam como 

se estivessem em um baile, chutando e balançando os braços. Depois, eles saem 

correndo. 

- Puxa! Isso foi demais! - exclama Babi. 

- Podemos experimentar? - pergunta a mamãe hipopótamo, que está passando 

com Horácio e o papai hipopótamo. Os três correm para o centro, pulam como loucos 

e saem correndo. 

- Quem poderia imaginar que a família da gente sabia pular assim? - comenta 

Dino, enquanto todos batem palmas.  

- Nós também já fomos crianças um dia! - ri o papai hipopótamo. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Puladores de cordas”. 

 

2) O que as famílias estão fazendo nessa linda noite? 

R. As famílias estão apreciando o porto antes de o sol se pôr. 

 

3) Do que a ovelha Babi e as zebras Zig e Zag estão brincando? 

R. Elas estão pulando corda com uma corda comprida na doca. Babi e Zig batem a 

corda e Zag está pulando no meio. 

 

4) Quem pergunta se também pode tentar pular a corda? 

R. O papai e a mamãe Dino. 

 

5) O que Dino comenta enquanto todos batem palmas? 

R. Ele diz que não poderia imaginar que a família deles soubessem pular assim.  

 

6) O que o papai hipopótamo diz a Dino sobre saber pular cordas? 

R. Ele diz que também já foram crianças um dia. 


