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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Sujinho recebe uma carta 

As zebras Zig e Zag e Sujinho, a hiena, estão pegando a correspondência na 

agência do correio. 

- Olha só Sujinho! Estou vendo que você recebeu uma carta hoje - sorri 

gentilmente a sra. Tico, a funcionária do correio. 

- É mesmo? - diz Sujinho, surpreso. 

- Aqui está - a Sra. Tico diz, entregando a ele um envelope coberto de selos -

Vejo que veio da África. 

É lá que mora a sua família, não é? 

- Sim - ele murmura, empurrando a carta no bolso. Zig e Zag olham uma para 

a outra com os olhos arregalados e fecham a boca. 

De volta para casa, elas cochicham com a mamãe zebra que Sujinho recebeu 

uma carta. 

- Sujinho, você gostaria que eu lesse a carta para você? - A mamãe pergunta 

gentilmente. 

- Acho que sim – murmura Sujinho. 

- Querido Sujinho - ela lê -, estamos com muita saudade de você e esperamos 

que esteja se divertindo com a família Zebra. Nós estamos bem, mas não há muita 

coisa para comer e está difícil encontrar água. Por favor, peça à família Zebra para 

ajudá-lo a escrever para nós. Com amor mamãe, papai e hieninhas. 

Sujinho tosse e vira o rosto. 

- Deve ser difícil estar tão longe da sua família  a mamãe diz baixinho. Zig e 

Zag suspiram. 
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- É - Sujinho responde - vou escrever logo de volta. 

- Isso vai mesmo deixar a sua família feliz - diz mamãe. 

- Avise quando estiver pronto. 

Zig e Zag quer mostrar para sujinho que sentem pena dele, mas não sabe 

como. 

- Ei, Sujinho, vamos brincar lá no quintal - Zag diz, finalmente. 

- Estou feliz por estar em casa - diz Zig e Zag concorda. 

 

 

Questões 

  

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que as zebras Zig e Zag e Sujinho estão fazendo na agência do correio? 

R. 

 

3) Quem é a sra. Tico? 

R. 

 

4) A sra. Tico entrega a Sujinho um envelope coberto de selos. De onde ele veio? 

R. 

 

5) O que a mamãe zebra pergunta para Sujinho? 

R. 
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6) O que está escrito na carta da família para Sujinho? 

R. 

 

7) Zig e Zag querem mostrar para Sujinho que sentem tristes por ele, mas não 

sabem como. O que elas fazem? 

R.  


