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O pato Zezinho e a galinha
Magrela viviam em uma linda
casinha na floresta, eles eram
muito amigos e faziam tudo
juntos. Brincavam, passeavam,
se sujavam, se divertiam. A vida
desses dois era pura diversão.



 Mas o patinho tinha muito
ciúmes de sua amiga e achava
que ela não podia ter mais
amigos.



 Certo dia, a galinha, que
gostava muuuito de passear pela
floresta, resolveu dar uma
saidinha enquanto o pato
dormia, ela adorava ver as
flores, os pássaros e sempre
ficava encantada com cada
detalhe.



Enquanto ela estava admirando
a beleza da floresta ouviu
alguém chamando seu nome:
— Magrela, Magrela...
Era a girafa que passava por ali
e queria conversar.
— Oi, Girafa, tudo bem?
Perguntou a galinha.



— Olá, estou um pouco triste
porque você anda muito sumida
e quando aparece é sempre
com o Zezinho e ele fica tão
chateado quando você fala com
a gente.
A galinha sem graça, disse:
— Que nada, o pato nem está tão
ciumento assim... Vamos em casa
tomar um chocolate!
A girafa adorou a ideia e juntas
foram tomar o chocolate na casa
de Magrela.



Quando já estavam lá rindo e
conversando, o pato chegou na sala e
disse:
— Magrela, você está com uma nova
amiga? Quem vai brincar comigo agora?
A galinha então respondeu:
— Pato, você é meu amigo querido, mas é
tão bom a gente  ter novos amigos, você
não acha?
Ele não gostou nada da resposta e saiu
resmungando.



(TRECHO CANTADO) 

E O PATO FAZ QUÁ QUÁ,
E O PATO FAZ QUÁ QUÁ,
E O PATO FAZ QUÁ QUÁ,
E O PATO FAZ QUÁ QUÁ. 

E ELE VAI E ELE VEM E
NÃO PARA DE
RECLAMAR. (BIS)



Ao ver aquilo a girafa ficou
muito triste e foi embora.



— Ôh, Zezinho, a girafa saiu daqui tão
triste... Ela só queria fazer mais
amigos. 
Sabe, Zezinho, ter muitas amizades é
importante e deixa nosso coração
cheio de alegria. Sabia que posso me
divertir com a girafa e também
continuar gostando de você? Nossa
amizade é especial pros outros e é bom
mostrar para todos os nossos
amiguinhos que os amamos.



Pense um pouco... Imagine
todos nós brincando juntos.
Seria uma alegria gigante, né?!
Juntos podemos ser mais felizes
porque nossas brincadeiras
serão bem mais legais.

E A GALINHA CANTOU
ASSIM:

SOU A MAGRELA, SUA
AMIGUINHA, ESTOU AQUI
PRA TE FALAR, QUE NÓS

PODEMOS TER AMIGUINHOS
E JUNTOS TODOS FELIZES

BRINCAR. (BIS)



— Viu, pato? Amigos são
bem legais, com eles
podemos brincar, pular,
rodar e ser feliz!



Então ele entendeu que buscar novas
amizades seria muito legal e junto com a
galinha foram procurar a girafa.
Quando encontraram, o pato disse:
— Girafa, você me desculpa? Na minha
cabecinha a galinha Magrela não
poderia ter mais amigos. Pensei que ela
só precisava brincar comigo pra ser
feliz, mas ela me falou como é
importante cultivar novos coleguinhas e
ser feliz todos juntos. Você quer ser
minha amiga também? 
A girafa muito feliz respondeu:
— Claaaro, Zezinho!!!



E juntos foram pela floresta
chamar mais animais e foi
muita alegria! Depois disso, o
patinho vivia feliz e rodeado
de novos amigos, sempre
voltava para casa radiante,
com sua amiga Magrela.
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