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Pobre Sujinho 

A mamãe zebra está dando o banho da hora de dormir em Zig e Zag. 

- Mamãe, o que há de errado com o Sujinho? - pergunta Zag - ele parece 

zangado ou triste o tempo todo. 

A mamãe suspira. 

- O seu pai e eu conhecemos a família de Sujinho há muito tempo - ela diz -

quando nós contamos a eles que nos mudaríamos para a Ilha dos Pirilampos, eles nos 

perguntaram se Sujinho poderia nos visitar este verão. 

- Ele não gosta daqui - declara Zag. 

- Não tenho certeza disso.  Mas, sem dúvida, ele está com saudades da família 

- a mamãe responde. 

Ela esfrega as costas de Zig. 

- Eles acham que é bom para ele ficar conosco. Eles têm que trabalhar duro 

demais para conseguir comida e água. Aqui nós temos bastante. Mas, mesmo que 

gostemos dele, nós não somos a família dele. 

- Então é por isso que ele está zangado ou triste? - pergunta Zig. 

- Acho que ele está com um pouco de raiva porque eles simplesmente o 

mandaram para cá. Ele não teve a oportunidade de escolher se queria vir ou ficar em 

casa - a mamãe explica, lavando as costas de Zag.  

- Zig, vamos tentar fazer o Sujinho se sentir melhor em ficar aqui - diz Zag. 

Zig concorda. 

- Eu ia dizer a mesma coisa. Imagine se fosse a gente, longe da mamãe e do 

papai! - ela se arrepia. 
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A mamãe dá o banho em Sujinho enquanto as gêmeas se arrumam para 

dormir. Elas escutam duas vozes e água escorrendo no banheiro. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Pobre Sujinho”. 

 

2) Quando Zig e Zag vão tomar banho, o que elas perguntam a mamãe? 

R. Elas perguntam o que acontece com Sujinho que parece sempre triste ou zangado. 

 

3) O que a mamãe explica para Zig e Zag sobre Sujinho? 

R. A mamãe diz que ele deve sentir muita falta de sua família. 

 

4) Por que a família de Sujinho achou melhor que ele passasse o verão com a família 

zebra? 

R. Eles acham que é bom para ele ficar com a família zebra porque lá eles têm que 

trabalhar duro demais para conseguir comida e água.  

 

5) O que Zig e Zag concordam em fazer? 

R. Elas concordam em tentar fazer o Sujinho se sentir melhor em estar ali. 


