
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Sujinho volta para casa 

Hoje, Sujinho a hiena, deixa a Ilha dos Pirilampos e volta para casa. Os amigos 

estão na lanchonete do tucano Solar e do pinguim Frili. A família Zebra está 

caminhando em direção à doca da balsa. Zig e Zag parecem estar preste a explodir! 

- Ei, Sujinho, venha aqui um segundo - a ovelha Babi chama. Sujinho vai até lá. 

Os amiguinhos se reúnem em volta de Sujinho quando ele se dirige até a mesa 

de Babi. Ela retira um pano de cima de alguma coisa e todos gritam: 

- Surpresa! 

Sujinho dá um pulo. Ele vê um lindo bolo de sorvete de chocolate. O bolo tem o 

nome dele escrito! 

- Uau! - ele exclama - Por que isso? 

Solar se aproxima. O bolo diz: “Volte logo, Sujinho!”.  

Todos nós queríamos dar a você uma festa de despedida, e sabemos que você 

gosta mais de bolo de sorvete de chocolate! 

- Oh, puxa! - é tudo o que Sujinho consegue dizer. Ele olha em volta, para cada 

um, e dá um sorrisinho. 

- Ei, pessoal, vocês foram ótimos para mim. Eu sinto por não ter sido tão 

agradável o tempo todo..., mas eu realmente amei a Ilha dos Pirilampos... e vocês 

todos. Vou sentir saudades de vocês - ele conclui em voz baixa. 

- Viva o Sujinho! - grita Giro, a girafa.  

- Vivaaaaa! - eles gritam, e Solar serve o bolo. 

Tuuuuuuuu! A balsa Sininho acaba de chegar. 

Eles terminam o bolo e caminham com Sujinho até a balsa. A capitã Vacôncia 

acena para ele. 
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Sujinho abraça um por um. Ele toma um grande fôlego. 

- Obrigado, pessoal! Talvez eu possa voltar no próximo verão! - ele grita e corre 

para a balsa. - Tchau! - ele grita, acenando. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Sujinho finalmente vai voltar para sua casa, onde os amiguinhos estão? 

R. 

 

3) Que surpresa Sujinho encontra quando vai até a mesa de Babi? 

R. 

 

4) Sujinho pergunta aos amiguinhos o porquê daquela surpresa. O que eles dizem ao 

amigo Sujinho?  

R. 

 

5) Quando terminam de comer o bolo, para onde os amiguinhos e Sujinho vão? 

R. 

 

6) Antes de ir embora, o que Sujinho diz aos amigos? 

R. 


