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A casinha de Bob, a foca 

 

 A casinha de Bob fica num buraquinho no banco de gelo. 

 Ali se enconde e olha seus amigos: 

 - Bob! Bob! - gritam todos. - Onde você se escondeu? Venha passear debaixo 

d’água. 

 Bob põe o focinho para fora e responde: 

 - Vão sem mim! Vou ficar na minha casinha. 

 Os amigos curiosos querem ver a casinha de Bob. 

 - Posso entrar? - diz Biba. 

 - E eu? - diz Zelda. 

 - Eu também! - acrescenta Zig. 

 Empurra-os para que entrem na sua casinha. 

 - Vou lhes mostrar o segredo da minha casa! - diz Bob. 

 - Atrvés desse muro de gelo, vê-se o fundo do mar. 

 - Ooooh! - dizem todos os amigo, admirando o fundo do mar. 

  Na casinha de Bob, faz cada vez mais calor. O gelo derrete lemtamente. Some 

e todos os nossos amigos estão... na água. 

 - Pronto para o passeio? - grita Zig. 

 - Fui! - diz Bob, nadando alegremente. 

 

 

Interpretação de texto 

 

1) Onde fica a casinha de Bob? 

R. Num buraquinho no banco de gelo. 
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2) Os amigos de Bob gritam para que ele apareça para fazerem o que? 

R. Para passearem debaixo d’água. 
 

3) O que Bob responde a eles? 

R. Para irem sem ele, pois ele irá ficar na casinha dele. 

 

4) O que querem Biba, Zelda e Zig? 

R. Entrar na casa de Bob. 

 

5) Qual é o segredo da casa de Bob? 

R. Através do muro de gelo, dá pra ver o fundo do mar. 

 

6) O que acontece com o gelo na casinha de Bob? 

R. O gelo derrete lentamente. 

 

7) Como Zig, amigo de Bob, reagiu após derreter a casinha de Bob? 

R. Zig se empolga para o passeio debaixo d’água com seus amigos 

 


