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Horácio finalmente se refresca 

Está um sol escaldante hoje. Isso é um grave problema para o hipopótamo 

Horácio. 

- Se eu não tivesse este couro grosso e este corpo grandalhão, sentiria muito 

menos calor - ele se queixa. 

“Talvez haja alguma brisa lá fora”, ele pensa. 

Mas o ar está parado no quintal dos fundos. Bem nesse momento, um 

passarinho amarelo vivo aparece voando rapidamente e pousa no banho de pássaros.  

Horácio sorri ao observá-lo. 

- Você tem sorte, garotinho. Adoraria fazer isso também, mas sou grande 

demais para esse banho de pássaros. 

De repente, ele tem uma grande ideia. 

- Mamãe, posso fazer uma banheira de hipopótamo? 

- Ele pergunta entusiasmado.  

- Claro! - ela responde. - Ele vem para fora e fica olhando. 

Horácio analisa atentamente o abrigo do jardim.  

- Hummm - ele faz. Ele pega um regador e uma pá. 

“Eu só preciso cavar um buraco e depois colocar água” ele pensa. Ele vai até 

um canto do jardim e retira com a pá um monte de terra do chão, fazendo um ótimo 

buraco do tamanho de um hipopótamo, com amplos lados. 

- Melhor eu ver se serve para mim - ele diz, entrando no buraco. - Uma perfeita 

banheira de hipopótamo! - ele ri. 

Então, enche o regador com água da torneira em um dos lados da casa e a 

descarrega no buraco. Depois de algumas viagens, a banheira de hipopótamo está 

cheia. 

- Ahhh! - ele suspira, escorregando para dentro da água. O passarinho amarelo 

gorjeia feliz também.   
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que é um grave problema para o hipopótamo Horácio? 

R. 

 

3) O que Horácio adoraria fazer, mas não pode porque é grande demais? 

R. 

 

4) Horácio pergunta a mamãe se ele pode fazer uma banheira de hipopótamo. O que 

ele precisa para fazer isso? 

R. 

 

5) Ele vai até um canto do jardim e retira com a pá um monte de terra do chão. Ele 

consegue fazer sua banheira? 

R. 

 

 


