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Silvia dorme fora 

Os pais da cobra Silvia vão ao um grande baile dançante na Ilha Grande. Ficará 

tarde demais para pegarem a última balsa e voltarem de noite. Então, eles 

perguntaram à mãe da ovelha Babi se Silvia poderia dormir na casa deles. 

- Claro! - diz a mamãe ovelha - Nós vamos adorar! 

Silvia chega após o jantar com uma malinha. As amigas brincam lá fora, nas 

balanças, comendo a pipoca que a mamãe fez. 

- Está na hora do banho e de dormir - cantarola a mamãe, depois do pôr do sol. 

Logo, as amigas estão cobertas na cama. 

- Boa noite, Silvia - deseja Babi. 

- Boa noite, Babi. Tenha bons sonhos - Silvia responde.  

Ela cai no sono em segundos. Babi começa a sonhar quando algumas coisas a 

desperta. 

- Rooonc! Rooonc! Roonc! - prossegue Silvia. 

- Ah não! - Babi murmura a si mesma - A Silvia está roncando! O que eu faço? 

Babi tenta dormir. Ela afunda a cabeça embaixo do travesseiro, mas ao fazer 

isso, não consegue respirar. 

- Preciso fazer a Silvia parar! - Babi decide. 

Ela dá uma pequena chacoalhada em Silvia. 

- Silvia, por favor, acorde. Você está roncando - ela sussurra gentilmente. 

Silvia vira-se para o outro lado. Silencio. Babi volta para a cama. Bem quando 

está quase dormindo, escuta novamente: Roonc! Roonc! Roonc! 
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Suspirando, Babi pega o travesseiro, desce pelo corredor e sobe no berço do 

irmão Bebé. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que os pais da cobra Silvia perguntaram a mamãe de Babi se Silvia poderia 

dormir lá? 

R. 

 

3) Quando Silvia chega, depois do jantar, o que ela e Babi fazem? 

R. 

 

4) O que acontece para que Babi desperte de seu sono? 

R. 

 

5) Babi decide que precisa fazer Silvia parar de roncar, então o que ela faz? 

R. 

 

6) Como Silvia não para de roncar, o que Babi faz? 

R. 

 

 

 


