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A lição de bicicleta do Bebé 

Hoje é um grande dia para o carneirinho Bebé. 

- Andar de bicicleta! - Ele grita. 

Bebé ainda é bem pequeno, mas vai aprender a andar em sua bicicleta. 

- Não vai ser tão difícil - Diz o papai. 

- Por que não? - Babi pergunta curiosa. 

- A bicicleta de Bebé tem duas rodas pequenas de apoio na parte de trás. Na 

verdade, é bem fácil de andar. 

- Está certo, Bebé, vamos colocar você no assento! - Babi diz. 

O papai coloca Bebé sobre a bicicleta. Bebé esta feliz só de tocar a buzina e 

fazer “Vrrruuumm! Vrruuumm! Vrrruuumm!”. Ele se entusiasma, mas não anda. 

- Bebé - Babi ri - não empurre os dois pedais ao mesmo tempo! 

Papai diz: - Vamos fazer o seguinte: cada um pega um pé do Bebé. Você 

empurra depois eu, até ele entender.  

Ainda bem lentamente, Bebé começa a pedalar sozinho, com a língua para fora 

ao dar o impulso. 

- Vrrruuumm! Vrrruuumm! Vrrruuumm! - Ele vai se entusiasmando, até que 

consegue ir cada vez mais rápido. Ele adora! 

- Bebé! Aprende! Vire! Oh, papai, ajude! – Babi grita. 

Mas é tarde demais. Bebé bate contra a parede e seu triciclo vira e cai:  BLAM! 

Por sorte, Bebé não se machucou. 

- Hi-hi-hi! - Ele ri, caído no chão. 

- Você precisa olhar para onde vai! – Babi ri. – Precisa treinar bastante! Você 

tombou a bicicleta! 

 

Questões 
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1) Qual é o titulo do texto? 

R. 

 

2) Por que é um grande dia para o carneirinho Bebé? 

R. 

 

3) O papai de Bebé diz que não será tão difícil o carneirinho aprender a andar de 

bicicleta, por quê? 

R. 

 

4) Quando o papai o coloca em cima da bicicleta, como Bebé se sente? 

R. 

 

5) O que Babi diz rindo para Bebé?  

R. 

 

6) Que ideia o papai de Bebé teve para ele poder entender melhor como andava de 

bicicleta? 

R. 

 

7) Quando conseguiu andar cada vez mais rápido na bicicleta, o que aconteceu com 

Bebé?   

R. 

 

 

 

 

 

 


