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Um passeio pra lá de divertido 

(Roseny Rojo da Rocha) 

  

     Erick e João são amigos inseparáveis. Moram na mesma rua e estudam na mesma escola. Eles 
adoram aventuras, escaladas, acampamentos..., enfim, tudo que tem diversão e aventura é com eles.  

     No último final de semana resolveram fazer um passeio diferente, eles foram explorar uma região 
de mata nativa que tem na fazenda do padrinho de João. 

     Acordaram muito cedo, antes do sol nascer, e já se embrenharam na mata. Nenhum dos dois 
admitia, mas, no fundo os dois estavam morrendo de medo. Os mais antigos contavam que naquela 
mata morava uma família de onças pardas. 

     O passeio começou, Erick e João andavam um ao lado do outro, sempre olhando para os lados, 
para trás, afinal, corajosos sim, mas bobos não. 

     Em menos de meia hora de caminhada os meninos levaram o primeiro susto, atrás de um arbusto 
algo se mexia, e agora? O que fazer? 

     João, o mais corajoso, foi bem devagar em direção ao barulho, quando se aproximou, ufá, era 
apenas um sapo. Os meninos riram muito. Recuperados do susto continuaram a exploração da mata. 

     Alguns metros mais adiante avistaram um riozinho, não pensaram duas vezes, jogaram as 
mochilas no chão e pularam na água. Brincaram, nadaram, porém, de repente, Erick grita: 

     - Olhe! 

     João olhou para onde o dedo de Erick estava apontando e os dois meninos nadaram em direção à 
margem do rio, quando já estavam fora da água João perguntou: 

     - O que é aquilo? 

     Erick, com os olhos arregalados respondeu: 

     - É uma coisa com ponta que se move muito rápido.  

     - Isso eu sei, estou vendo. Eu quero saber o que é... - disse João irritado. 



     Erick disse: 

     - Eu não tenho coragem de dizer o nome desse bicho.  

     João perguntou ao amigo:  

     - Esse bicho não vive apenas em água salgada? O que ele estaria fazendo aqui? 

     Quando menos esperavam o bicho começou a nadar em direção à margem do rio e os meninos 
saíram correndo gritando por socorro. Quando pararam e olharam para trás viram Rafael, o primo de 
João, saindo da água morrendo de rir. 

     Erick e João correram atrás do primo e depois de alguns empurrões os três meninos deitaram na 
grama e começaram a rir. 

     Alguns minutos depois os três voltaram para casa loucos para contar os apuros e aventuras que 
passaram naquele dia. 

A T I V I D A D E S  

1- João e Erick eram: 

primos     irmãos     amigos     pai e filho 

2- Qual foi o passeio escolhido pelos meninos? 

explorar uma região de mata nativa 

assistir um filme de aventura 

passar o domingo na fazendo do padrinho de João 

ir ao parque de diversões e brincar muito 

3- Qual foi o primeiro susto que os meninos tiveram? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

4- Qual foi a provável hora que os meninos sairam para o passeio? 

14 horas     17 horas       12 horas      5 horas 

5- Como o primo de João assustou os meninos, o que ele fez? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

6- Qual animal os meninos acharam que estava no rio? 

________________________________________________________________________________  



7- Por que eles acharam estranho aquele tipo de animal estar no rio? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________ 

8- Qual era a lenda que os mais antigos contavam sobre a mata? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

9- Quem era o mais medroso? 

Erick     João 

 

 


