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Compreendendo o Sujinho 

Há um burburinho no esconderijo sobre Sujinho, a hiena. Ele ainda não está lá. 

Os amiguinhos finalmente entendem o que dificultava a aproximação de Sujinho com 

todos. 

- Puxa, quer dizer que ele foi mandado para cá de repente para ficar com a 

família Zebra? - O hipopótamo Horácio pergunta, abanando a cabeça. 

- Bem, a família do Sujinho estava tentando fazer o melhor para ele. Ou seja, 

deixar que ele passasse o verão onde tivesse bastante comida - diz Giro, a girafa, 

lembrando-se de como é estar com fome. 

- Eu ficaria com tanta saudade da minha família... - a ovelha Babi comenta. - 

Eu não conseguiria ficar tão distante. Não é à toa que ele teve alguns dias ruins. 

- Ele fez algumas coisas esquisitas, mas é um bom menino - Dino diz. - A gente 

deveria fazer uma festa de despedida para ele! 

- Sim! – Todos eles concordam. 

Quando Sujinho chega, mais tarde, com as zebras Zig e Zag, todos param de 

conversar de repente. 

- Hum... Ei, Sujinho, qual é o seu tipo de sorvete preferido? - pergunta Babi. 

- O meu? - Sujinho pergunta surpreso. - Chocolate! 

- O meu também! - muitos deles dizem. 

- Por que você está perguntando? - Sujinho vira-se para Babi. 

 - É só curiosidade... - Babi diz docemente, com uma piscadela para os amigos. 

- Vamos brincar de esconde-esconde! - Giro incentiva, piscando de volta – 

Sujinho, você vai ser o pegador primeiro. 



www.acessaber.com.br 

- Um! Dois! Três! Quatro! - Sujinho começa a contar e todo mundo sai afobado 

do Esconderijo para encontrar um lugar onde se esconder no bosque. 

- Prontos ou não, aqui vou eu! - Grita Sujinho, e começa a procurar os amigos.     

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Sobre quem os amigos estão conversando no esconderijo? 

R. 

 

3) O que os amiguinhos conseguiram entender sobre a dificuldade de aproximação de 

Sujinho? 

R. 

 

4) De que maneira a família de Sujinho estava tentando fazer o melhor para ele? 

R. 

 

5) O que Dino diz sobre Sujinho? 

R. 

 

6) O que os amigos decidem fazer para Sujinho?  

R. 


