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Aconchego 

Aconchego, a filhote, está crescendo rápido. Ela canta lindamente agora! A Dra. 

Cocoró ouve Aconchego ao entrar na lanchonete da tucano Solar e do pinguim Frili. 

- Minha nossa, Aconchego, você canta muito bem! - exclama a Dra. Cocoró, 

aplaudindo a pequena ave. 

- Talvez nós possamos cantar uma canção juntas em algum momento - ela 

comenta - Sabe, eu estou fazendo aulas de canto agora. Eu comecei cantando muito 

mal, mas agora estou melhorando - a Dra. Cocoró explica. 

  Aconchego não entende uma palavra, mas não tem problema. Ela continua 

cantando lindas canções. 

- La-la-la-la - canta a Dra. Cocoró, aquecendo a voz. 

Um copo perto dela se parte em vários cacos. 

- Oh, minha nossa! - ela exclama - É melhor eu cantar mais suavemente, eu 

acho. 

Solar limpa a bagunça. 

- Piu-piu-piu. Piu-piu-piu - responde Aconchego, batendo as asinhas. 

Elas começam a cantar e piar juntas. A Dra. Cocoró soa muito melhor quando 

canta com suavidade. 

- Elas parecem muito boas, na verdade! - sorri Solar enquanto serve o bolo aos 

clientes. 

- Talvez, se praticarem juntas, vocês duas possam apresentar um show para o 

vilarejo - diz Frili. 

- Isso seria muito divertido! - exclama a Dra. Cocoró.  
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- Você gostaria disso? - Solar pergunta. 

- Gosta disso! Gosta disso! - Aconchego ecoa, sem ter a mínima ideia do que 

diz. 

Mesmo assim, ela gosta tanto de cantar, que certamente vai adorar dar um 

concerto com a Dra. Cocoró. Como ela se divertirá!  

  

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Aconchego”. 

 

2) Quem fala para Aconchego que ela canta muito bem? 

R. A Dra. Cocoró fala aplaudindo.  

 

3) A Dra. Cocoró fala para Aconchego que um dia elas podem cantar juntas. O que a 

Dra. Cocoró tem feito? 

R. A Dra. Cororó tem feito aulas de canto. 

 

3) Quando a Dra. Cocoró começa a afinar a voz o que acontece? 

R. Um copo perto dela se parte em vários cacos. 

 

4) O que Frili diz sobre a cantoria de Aconchego e Dra. Cocoró? 

R.  Ele diz que talvez, se praticarem juntas, elas duas possam apresentar um show 

para o vilarejo. 
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5) Quando Solar pergunta a Aconchego se ela gostaria de se apresentar com a Dra. 

Cocoró, o que ela responde? 

R. Aconchego diz que gostaria disso, mesmo sem ter a menor ideia do que está 

dizendo.   


