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Uma noite bem escura 

A família zebra está jantando. De repente, todas as luzes da casa se apagam. 

- Oh-ho. Acabou a energia - comenta papai. 

Zig e Zag ficam com medo. Está muito, muito escuro. Elas quase não 

conseguem ver uma à outra. 

- Veja, papai, também não há luz no vizinho - Zag diz, apontando para a casa 

escura. 

- Isso quer dizer que a ilha inteira está sem luz esta noite - ele explica - Não 

fiquem com medo. Eu tenho uma ideia. Vamos lá para fora. Peguem os seus casacos. 

As Zebras saem apressadas na noite fria e nevada. Todos eles olham para o 

céu. 

- Nossa! Quantas estrelas! Muito mais do que a gente vê na maioria das noites! 

- exclama Zig. 

- Isso é porque não há nenhuma casa ou rua com luzes acesas agora. Isso 

oculta as estrelas menores - explica a mamãe. 

A família fica observando as estrelas até ficar com frio. 

- Vamos entrar e nos aquecer. Vou acender algumas velas - o papai diz. 

- E eu vou fazer chocolate quente - a mamãe diz, colocando um braço ao redor 

de cada uma das gêmeas. 

Eles se sentam na cozinha, à luz suave e aquecida das velas, bebendo goles de 

chocolate quente.  

- Vamos cantar alguma coisa - sugere Zag. 

A mamãe começa uma canção e todos se juntam a ela.  
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- Eu gostaria de ter mais noites como esta - Zig diz, bocejando. 

 - Eu também - comenta Zag, boceja também. 

- Está na hora de ir para a cama - mamãe sorri. 

- A luz de velas? - pergunta Zig.  

- É claro! - a mamãe ri. 

As gêmeas seguem para o banheiro, para se preparar para dormir, sob a luz 

tremulante das velas. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Uma noite bem escura”. 

 

2) O que acontece enquanto a família zebra está jantando? 

R. Todas as luzes da casa de apagam enquanto eles estão jantando. 

 

3) A família zebra vai para o lado de fora e faz o que? 

R. Eles vão para fora e ficam observando as estrelas. 

 

4) O que a mamãe diz ao entrar com Zig e Zag em casa? 

R. Ela diz que vai fazer um chocolate quente para se aquecerem. 

 

5) Zag sugere que eles façam o que? 

R. Zag sugere que eles cantem. 

 

6) Como a família zebra irá dormir essa noite? 

R. Eles vão dormir com luz de velas. 


