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Resgate no prado dos pirilampos 

As noites de verão são lindas na ilha dos pirilampos. Os moradores caminham 

até o prado dos pirilampos depois do jantar e observam o sol se pôr. A família Zebra 

levou uma ceia de piquenique para lá esta noite, para mostrar a Sujinho. 

- Bonito - ele diz, mas fica calado na maior parte do tempo. 

- Podemos ficar até escurecer e mostrar os pirilampos para o Sujinho? - 

Pergunta Zag. 

- Sim, podemos fazer isso? - Zig une-se à irmã. 

O papai ri e diz: 

- Boa ideia! 

O sol se põe numa espiral de laranja e vermelho, e logo os pirilampos começam 

a piscar. 

- Veja, sujinho, lá estão eles! Vamos achar alguns! - grita Zig.  

As zebras gêmeas galopam em direção a uma nuvem de pirilampos. 

Sujinho vai atrás delas, mas depois fica envolvido nos seus próprios 

pensamentos.  

- Eu gostaria de saber como é o bosque - ele diz para si mesmo. 

Ele sai do prado e vai caminhando para dentro do bosque. 

- Está mesmo escuro aqui. Também não há pirilampos - ele murmura. Ele se 

sente triste e sozinho. 

“É melhor voltar para a família Zebra”, ele pensa. Mas agora ele não tem 

certeza de onde fica o prado. Está assustado no bosque escuro, e ele está sozinho. 



www.acessaber.com.br 

Sujinho vaga por um lado e outro, mas não consegue encontrar o prado. Ele 

está no meio da floresta agora. “Será que consigo encontrar o caminho de volta?”, 

Sujinho se preocupa. 

De repente, vê luzes piscando através das árvores. Ele corre na direção delas. 

- Os pirilampos! O prado! - ele grita, enquanto sai correndo do bosque. 

A família Zebra está desesperada gritando o nome dele. 

- Estou aqui! - ele grita. - Os pirilampos me salvaram!  

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Resgate no prado dos pirilampos”. 

 

2) O que os moradores fazem nas lindas noites de verão na ilha dos pirilampos? 

R. Os moradores caminham até o prado dos pirilampos depois do jantar e observam o 

sol se pôr. 

 

3) A família Zebra levou o que para o prado dos pirilampos essa noite? 

R. A família Zebra levou uma ceia de piquenique para lá esta noite, para mostrar a 

Sujinho. 

 

4) Zig e Zag perguntam ao papai se eles podem fazer o que?  

R. Elas perguntam se eles podem ficar até escurecer e mostrar os pirilampos para o 

Sujinho. 
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5) Envolvido em seus próprios pensamentos, o que Sujinho faz? 

R. Sujinho quer saber como é o bosque, então ele sai do prado e vai caminhando 

para dentro do bosque. 

 

6) Se sentindo triste e sozinho, Sujinho decide voltar ao encontro da família Zebra. O 

que ele percebe nesse momento? 

R. Sujinho percebe que não sabe para onde fica o prado, ele está sozinho no bosque 

escuro. 

 

7) Como Sujinho conseguiu voltar para o prado? 

R. Ele viu luzes piscando e foi em direção a elas, eram os pirilampos do prado.  

 


