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Sujinho escreve uma carta 

A mamãe zebra e Sujinho, a hiena, estão no quintal após o jantar. 

- Sujinho - a mamãe diz - você gostaria de mandar uma carta para a sua 

família? Sei o quanto você ficou feliz quando recebeu a deles. Tenho certeza de que 

eles adorariam saber como você está. 

Sujinho pensa por alguns segundos e depois concorda.  

- Você pode escrever para mim? - ele pergunta. 

- Eu adoraria! - a mamãe zebra responde. Ela pega papel e caneta. 

- Querida família - Sujinho começa - Obrigada pela bonita carta de vocês. Eu 

fiquei mesmo muito feliz. Tenho muitas saudades de vocês. Penso em vocês todos os 

dias. Estou me divertindo com a família Zebra. Na maioria das vezes, eu sei quem é 

cada uma das gêmeas. Zig e Zag têm amigos legais, e eles me fazem sentir quase 

como se fosse daqui. Mas a Ilha dos Pirilampo não é como em casa. Tenho saudades 

de vocês e da nossa casa e de tudo. Não vejo a hora de voltar. 

Sujinho para e olha para a mamãe zebra. 

- Eu não estou querendo dizer que vocês estejam sendo ruins para mim - ele 

diz em voz baixa. 

A mamãe zebra faz um carinho nos ombros dele. 

- Sujinho, sabemos como deve ser difícil para você. 

Então, não se preocupe. Sabia que já ficou mais da metade do tempo da sua 

estadia conosco? - sorri a mamãe zebra. 

- Verdade? - Sujinho se empolga e a abraça - Acho que logo vou sentir 

saudades de vocês!  

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 



www.acessaber.com.br 

2) Onde estão a mamãe zebra e Sujinho após o jantar? 

R. 

 

 

3) A mamãe Zebra pergunta a Sujinho se ele gostaria de escrever uma carta para sua 

família, o que ele acha da ideia? 

R. 

 

 

4) Como Sujinho começa sua carta? 

R. 

 

 

5) Na carta, do que Sujinho diz que sente falta? 

R. 

 

 

6) Quanto tempo Sujinho já passou na casa da família zebra? 

R. 


