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O dia do ajudante de Giro 

Giro, a girafa, está muito empolgado! Ele está usando um colete salva-vidas 
laranja para o seu dia do ajudante com a capitã Vacôncia na balsa sininho. 

- Tudo bem, Giro. Toque o nosso apito com um toque bem longo e depois três 
curtos - a capitã Vacôncia diz. - O apito longo avisa a todos que estamos partindo da 
doca. Os três curtos indicam que estamos voltando.  

Giro agarra a corda e a puxa com força. Tuuuuuuu! Em seguida ele puxa três 
vezes, rapidamente. Tuuu-Tuuu-Tuuu! 

- Ótimo! - diz capitã Vacôncia - Estamos partindo.  

Ela olha por todos os lados, para ter certeza de que ninguém está no caminho, 
e vai afastando a balsa da doca. O motor fica revirando à água. 

- Você pode guiar por alguns instantes - a capitã Vacôncia diz. 

 Os olhos de Giro se espantam. Ele dá uma pequena virada na gigantesca 
direção. A balsa se move suavemente para direita. 

- Uau! Nunca pensei que eu poderia dirigir uma balsa! - ele grita sobre o ronco 
baixo do motor. 

A capitã Vacôncia ri. 

- Está bem, chegamos. Toque um apito longo para todos saberem que estamos 
aportando. 

Tuuuuuuuu! 

- Hoje é um dos melhores dias da minha vida! - Giro comemora. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O dia do ajudante de Giro”. 

 

2) O que Giro está usando para o dia do ajudante na balsa sininho? 

R. Ele está usando um colete salva-vidas laranja para o seu dia do ajudante com a 

capitã Vacôncia na balsa sininho. 

 

3) Qual a primeira instrução que a capitã Vacôncia passa para Dino? 

R. Ela fala para Dino tocar o apito com um toque bem longo e depois três curtos. 

 

4) O que os apitos da balsa sininho indicam? 

R. O apito longo avisa a todos que a balsa está partindo da doca e os três curtos 

indicam que estão voltando. 

 

5) A capitã Vacôncia deixa Dino fazer o que? Como ele se sente? 

R. A capitã deixa Dino guiar por alguns instantes, e ele se sente muito bem, pois 

nunca imaginou poder dirigir uma balsa. 

 

6) O que Giro acha do seu dia do ajudante? 

R. Giro acha que é um dos dias mais felizes da sua vida.  


