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Horácio, o malabarista 

O hipopótamo Horácio está aprendendo a fazer malabarismo de lenços com o 

papai. 

- Comece com o azul, Horácio. Jogue o lenço para cima e pegue-o com uma 

pata - diz o papai, mostrando como se faz. 

- Consegui! - Horácio exclama. 

- Vamos experimentar com dois lenços, agora - diz o Papai. - Segure um em 

cada pata, então arremessa. - Ele pega um e depois o outro conforme caem 

flutuando. 

- Super! - Exclama o papai. - Agora, um truque mais difícil. Arremesse apenas 

um lenço, de uma volta e pegue-o em seguida. 

- Lá vai! - Horácio ri, atirando e girando. Ele não consegue pegá-lo. 

- Outra vez! - Ele grita, arremessando o lenço mais alto e dando outra volta. 

- Droga! Mais uma vez! - Horácio reclama. Agora ele o pega! 

- Opa! - exclama Horácio, cambaleando. - Estou tonto! Tudo está rodando! - Ele 

se senta com um baque. O papai ri e o ajuda a se levantar. 

- Você está indo muito bem! Agora, um truque mais difícil. Arremesse um lenço 

um pouco para o lado do seu corpo: Jogue o outro um pouco para o outro lado. Pegue 

cada um com a outra pata. 

Horácio atira um lenço, depois o outro. Os dois caem na cabeça dele! 

- HUUU, HO-HO-HO! HUUU, HO-HO-HO-HO! - O papai dá risada e puxa os 

lenços da cabeça de Horácio. - Se você prestar atenção para onde está atirando cada 

lenço, fica mais fácil. 
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Horácio tenta mais uma vez, e dá certo! 

- É isso ai! - O papai exclama, batendo palmas. 

Horácio faz uma reverencia e dá um abraço no papai. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o hipopótamo Horácio está aprendendo? 

R. 

 

3) Com que lenço o Horácio começa o malabarismo? 

R. 

 

4) Como é o truque mais difícil que o papai ensinou para Horácio? 

R. 

 

5) Na terceira vez em que tentou fazer o truque ensinado por papai, Horácio 

conseguiu. Mas o que aconteceu com ele? 

R. 

 

6) O papai de Horácio diz que ele está indo muito bem, qual outro truque o papai o 

ensina? 

R. 


