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Era uma vez três amigos coelhinhos, o Zezinho, o Quim e a Sofia. 



Foram ao quintal apanhar cenourinhas e muita alface para fazer uma salada.
A mãe do Quim convidou-os para almoçar. Ele não sabia que a mãe era boa cozinheira.



Quando chegaram viram uma tarte cheia de morangos e disseram:
– Ai que bom. Quem fez isto Quim?
A Sofia disse:
– Deve ter sido a tua mãe.
Ele não sabia que era o dia do seu aniversário, fazia seis anos.



Os coelhinhos entraram e começaram a almoçar com a mãe do Quim, pois o pai estava a trabalhar.
Comeram sopa de legumes, cenoura com alface e, depois, cantaram os parabéns ao Quim.
Todos comeram uma fatia, mas o Quim comeu mais do que os amigos, era muito guloso.



– Quero mais!... – disse o Quim.
– Não comes mais. Senão, ficas ainda mais gordo e pode
fazer-te mal.E depois tens que ir ao hospital! – disse a
mãe.
– Não, quero mais! Eu estou cheio de fome! – disse o
Quim.
– Não, não! Já chega, vamos brincar! – disse a Sofia.
Mas o Quim, sem ninguém ver, pegou num bocadinho de
bolo...



Levantaram-se da mesa para ir brincar no jardim.
– Venham, vamos brincar ao esconde-esconde – disse o Zezinho.



O Quim começou a ficar com muitas dores
de barriga, tentou ir brincar mas não con-
seguiu.
– Não devias ter comido muitas fatias de
bolo – disseram os amigos.



O Zezinho e a Sofia foram chamar a mãe do Quim para o levar ao
médico, porque ele sentia-se muito enjoado.
– É sempre a mesma coisa, Quim! Tu devias comer coisas mais
saudáveis como leite, fruta, pão e beber água – disse a mãe.
Os amigos ficaram tristes e preocupados, não brincaram mais e
foram para casa.



O Quim foi ao médico com a mãe. 



No hospital o Sr. Doutor perguntou:
– Então, o que se passa menino
Quim?
A mãe apressou-se a responder:
– Sr. Doutor, o Quim fez anos, es-
távamos na nossa casa a festejar com os
amigos, eu bem lhe disse que não devia
comer mais, mas ele não me deu ouvidos
e comeu quase meio bolo, agora dói-lhe a
barriga!
– Bem, disse o Sr. Doutor, vamos dar-lhe
um xarope para fazer passar essa dor de
barriga e vai ficar bom num
instante. Mas terás de fazer
uma dieta muito séria e não
comer doces em demasia.



O Quim foi à farmácia,
com a mãe comprar o
xarope, tomou-o de
imediato e fez cara

feia, pois sabia mesmo muito mal,
mas quan-
do chegou
a casa, já
se sentia
melhor.

O Zezinho e a Sofia estavam em
casa ansiosos à espera do seu ami-
go para irem brincar juntos.



O coelhinho Quim pro-
meteu à mãe que nunca
mais voltava a ser gulo-
so e que, de hoje em
diante, só ia comer refei-
ções saudáveis, que nos
fazem crescer fortes bo-
nitos e com muita saúde. 
Desta vez o Quim apren-
deu mesmo a lição e os
outros coelhinhos, será
que aprenderam a lição?



No sábado seguinte,
a Sofia convidou o
Quim e o Zezinho
para a Festa das Vi-
tórias na Lixa. Fo-
ram todos aos salti-
nhos, pelo meio da
floresta. De repente,
a Sofia caiu dentro
de um buraco
muito grande
e fundo. Co-
meçou a cho-
rar… 
O Zezinho e o
Quim, pega-
ram em paus e
folhas e fize-
ram uma escada. Meteram-na dentro do buraco e a Sofia começou a subir. 
– Obrigada amigos, por me terem ajudado!
– De nada, não podíamos deixar-te ficar!



E os três coelhinhos lá seguiram
para a Festa das Vitórias. Eles
andaram no carrinho do Dragão,
nos carrocéis, na roda gigante,
nos carrinhos de choque e no
trampolim.
O dia chegava ao fim e os coe-
lhinhos tinham muita fome. Co-
meram um lanche saudável:
uma cenoura, uma couve, uma
maçã, beberam água

Tinham aprendido a li-
ção…. 



Todos os dias os coelhinhos se encontravam
no jardim para brincar juntos. Quando já es-
tavam cansados de tanto brincar iam para
casa. Cada coelhinho ia para sua casa, mas

todos estavam ansiosos para voltarem a encontrar-se no
dia seguinte, para mais uma aventura.



Os três coelhinhos passavam os dias cheios de alegria e de brincadeira,
eram muito amigos e ajudavam-se sempre uns aos outros.
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