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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Pulando e saltando 

- Amanhã é 29 de fevereiro, dia da competição do Ano do salto! - A girafa Giro 

conta para os amigos no Esconderijo. Zig e Zag parecem não entender, porque elas 

são novas na ilha dos Pirilampos. 

- A cada quatro anos, nós temos um dia extra em fevereiro. Nós o chamamos 

de Ano do Salto. Este é um desses anos. Aqui, na Ilha dos Pirilampos, no dia 29 de 

fevereiro nós temos uma competição. Todos tentam saltar, ou pular, ou qualquer 

coisa assim, o mais longe possível. A competição é amanhã. Então, vamos começar a 

praticar! 

Giro marca uma Linha de início a pouca distância da piscina de arreia ali perto. 

- Eu vou ser o marcador - a cobra Silvia diz, então ela traça uma linha de salto 

na beirada da piscina de areia. 

Os amigos formam uma fila. Um por um, eles correm bem rápido da linha de 

início até a linha de salto. Então eles tentam pular o mais longe que conseguem. 

Silvia marca o local em que eles caem na areia. 

- Bravo! - ela grita a cada salto. 

Alguns dos amigos são saltadores incríveis, e outros não nasceram para esse 

esporte. Mas é tão divertido tentar fazer o melhor salto possível, que todo mundo 

adora a brincadeira. 

Por ora, todos estão cheios de areia e sem fôlego. 

- Até amanhã - Giro se despede e vai trotando para casa, deixando um pequeno 

rastro de areia por onde passa. 

 Quem vencerá a competição. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que os moradores da Ilha dos Pirilampos comemoram no dia 29 de fevereiro? 

R. 

 

3) Como Giro explica a Zig e Zag o motivo da comemoração?  

R. 

 

4) Na Ilha dos Pirilampos, no dia 29 de fevereiro, como é a competição que acontece?  

R. 

 

5) O que Silvia faz para eles praticarem para a competição? 

R. 

 

6) Após formarem uma fila, o que os amiguinhos fazem? 

R. 

 

7) Por que todo mundo adora a brincadeira? 

R. 


