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Todas já foram embora? 

A zebra Zig está sorrindo, sozinha e em pé ao sol no meio do prado dos 

pirilampos. Ela está procurando borboletas voando para observar. 

- Hummm - ela diz, após uma longa espera - Nem uma única borboleta. Alguma 

coisa está realmente errada por aqui!  

Ela dá algumas voltas pelo prado. 

Agora Zig está preocupada. Ela começa a chorar. 

- Coitadinhas! Onde elas poderiam estar? - ela soluça. 

- Preciso falar com o Sr. Dino. Algo está errado! - ela conclui. 

Ela galopa até área de acampamento. Sr. Dino, o administrador do 

acampamento, sabe tudo sobre a natureza. 

- Sr. Dino - ela chama ao vê-lo - alguma coisa horrível aconteceu. As borboletas 

no prado dos pirilampos foram todas embora! 

O Sr. Dino dá um pequeno abraço em Zig. 

- Pobrezinha! Não fique triste, Zig. Você está certa: Elas foram embora, mas 

está tudo bem - ele diz gentilmente. 

Zig se acalma e enxuga as lágrimas. 

- As borboletas não podem viver no inverno frio aqui da ilha. Então elas voam 

para um lugar distante que permanece quente durante todo o inverno. Elas voltarão 

voando na próxima primavera, quando a temperatura estiver quente novamente. 

- Verdade? - pergunta Zig, admirada - Você quer dizer que essas minúsculas 

criaturas lindas podem fazer isso? 

- Sem dúvida! - o Sr. Dino ri - Não se preocupe Zig, elas voltarão. Eu garanto. 
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- Então eu vou voltar para dar as boas-vindas a elas quando chegarem aqui - ri 

Zig - Que alívio! 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que Zig estava procurando ao sol no meio do prado dos pirilampos? 

R. 

 

3) Por que Zig começou a chorar? 

R. 

 

4) Quando Zig vai falar com o Sr. Dino sobre as borboletas, o que ele diz a ela? 

R. 

 

5) O que Zig diz que vai fazer quando as borboletas voltarem? 

R. 

 

 


