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Simba
O animal de
estimação

Meu melhor amigo

PERSONALIDADE DO SEU ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO
Ele é muito animadinho pra sair! Quando diz: " VAMU
PASSIA? " Abana o rabinho e começa a correr de tanta
animação.
Ele faz xixi certo, porque quando ele faz certinho a
gente grita "PARABÉNS SIMBA!!! " e ele ganha petisco.
Ele não come ração, provavelmente deve ser pelos
petiscos. Ele gosta mais de comer petisco que comer
ração, claro, então ele espera a gente comer pra pedir
comida ou até ganhar petisco quando faz xixi.
Todos os dias, o Simba acorda meu pai às 3 h da
manhã, para vê-lo fazer xixi. O pior é que o Simba faz
uma cera pra fazer xixi, ele vai ele volta, ele se
espreguiça o que leva mais ou menos 25 minutos e
depois de 1 hora ele acorda meu pai de novo pra ver

😴

ele de novo
... depois de 30 minutos ele acorda
de novo pedindo pra subir na cama e ele dorme até às
8h como um anjinho

Aqui algumas informações, como:
Idade: 1 ano
Sexo: Macho
Peso: 3 k e 800
Raça: Spitz Alemão

O Simba tem medo de escuro, quando é a noite e no
quarto onde ele dorme tá escuro, ele dorme na sala
mesmo. Minha mãe liga sempre as luzes, por isso.
Quando a gente vai dormir colocamos o Simba na
cama dele e depois apagamos as luzes.

SAÚDE E HIGIENE DO SEU ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO
Quando chegamos em casa e o Simba foi passear a
gente limpa a pata dele com um lenço umedecido
específico para cachorro damos um banho a seco.
escovamos ele e damos um petisco de bom
comportamento.

SOBRE O DONO DO ANIMAL DE
ESTIMAÇÃO
Todos nós somo dono. Então, cuidamos dele.
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