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Desculpa! 

- Oh, não! Olhem o que aconteceu! - As zebras Zig, Zag e Sujinho queriam 

mostrar à mamãe e ao papai Zebra as coisas maravilhosas que os amiguinhos haviam 

construído. Mas, quando chegaram à praia, viram que todas as coisas que 

construíram estavam estragadas! 

- Quem faria isso? - lamenta-se Zag 

- Alguém muito egoísta! - grita Zig. 

- Hummm... Vejam isto - chama o papai Zebra. Ele aponta para algumas 

pegadas na areia. 

- Parece que alguém derrubou e estragou essas coisas de propósito. 

Sujinho sente-se muito desconfortável. 

- Se vocês acham que eu fiz isso, estão errados - ele se defende. 

- Ninguém disse isso, Sujinho - o papai responde baixinho. 

- Mas ninguém aqui gosta de mim! - Sujinho lamenta - Vão pensar que fui eu 

que fiz! 

- Isso não é verdade - responde Zig, Zag concorda. 

Bem nesse instante, a família ovelha vem chegando. 

- Nós estamos com um problema - diz o papai ovelha. 

- Bebé saiu para dar uma volta sozinho. Ele acabou de chegar à nossa casa, 

coberto de areia. Nós queríamos saber o que ele estava fazendo na areia. 

O papai Zebra olha em volta. 

- Acho que sei agora. Bebé você fez isto? 

Bebé abaixa a cabeça e diz: 
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- Desculpa! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Desculpa”. 

 

2) O que as zebras Zig, Zag e Sujinho queriam mostrar à mamãe e o papai Zebra? 

R. Eles queriam mostrar as coisas maravilhosas que os amiguinhos haviam 

construído. 

 

3) Quando chegaram à praia, o que havia acontecido? 

R. Quando chegaram à praia viram que todas as coisas que construíram estavam 

estragadas. 

 

4) Por que Sujinho diz que vão pensar que foram ele que estragou? 

R. Sujinho acha que ninguém ali gosta dele. 

 

5) Que problema o papai ovelha diz que tem? 

R. Ele conta que Bebé saiu para dar uma volta sozinho e chegou em casa, coberto de 

areia. 

 

6) Qual a resposta de Bebé ao papai Zebra? 

R. Bebé pede desculpas. 


