Rodibico aprende a voar

Acordo
Ortográfico

Rodibico e o mar

Rodibico é um passarinho cheio de energia e
que gosta de viver muitas aventuras. Ele mora
num ninho situado numa árvore de grandes
ramos e uma copa larga, onde tem todas as
comodidades a que um passarinho tem direito.
Numa noite em que não conseguia dormir,
Rodibico decidiu dar um passeio… e acabou
por descobrir que há animais que nunca
dormem à noite.
Mas… será que o Rodibico tem medo da
noite?
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Numa noite de verão, Rodibico
estava deitado no seu ninho.
Mas não conseguia dormir, pois
comera muitas uvas passas e
sentia-se muito pesado. Por isso,
pensou: “Vou dar um passeio!”.
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Nunca tinha saído do ninho à
noite, pelo que sentia um pouco
de receio. Como a noite estava
um pouco fria, vestiu uma
camisola e na cabeça pôs um
gorro.
E, para poder ver na escuridão,
levou uma lanterna.
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