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Dia de cinema na Ilha Grande 

    A ovelha Babi e a mamãe estão indo ao cinema na Ilha Grande. 

    - Lá Vamos nós! - Babi grita quando Sininho parte da doca, fazendo roncar seu 

motor. 

    - Que tipo de filme é? - Babi pergunta. 

    - É um desenho engraçado sobre insetos - A mamãe explica. 

    - Parece ótimo! - comemora Babi. 

    Logo elas descem na Ilha Grande e caminham até o cinema. Então, compram as 

entradas. 

    - Mamãe, posso comprar um pouco de pipoca? - Babi pede com doçura. 

    - Claro! - A mamãe responde. Elas compram um pote de pipoca e encontram um 

lugar no cinema lotado. As luzes se apagam e o desenho começa. Todos dão risadas e 

aplaudem. Os insetos se metem em todo tipo de encrenca. E então... BANG! Explode 

um balão na tela. 

    Um pequeno panda, sentado ao lado de Babi, leva um susto tão grande que joga 

todas as pipocas para o alto. Elas caem e o cobrem completamente! 

    - Ohhh! - grita Babi. Ela começa a rir ao ver como ele ficou. - Você está parecendo 

uma ovelha! - Babi diz a ele baixinho. 

    O panda responde de volta num sussurro: 

    - Mas eu posso comer a minha lã! - Ele recolhe as pipocas colocam-nas no pote e 

joga algumas na boca sorrindo. 

    - Foi ótimo! Eu simplesmente adorei! - Babi exclama quando as luzes se acendem 

novamente. 
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    - Foi mesmo! - Ri a mamãe. - Muitas risadas, muitas surpresas! 

    O pequeno panda dá tchau para elas. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R.O título do texto é “Dia de cinema na Ilha Grande”. 

 

2) Onde a ovelha Babi e a mamãe estão indo? 

R. A ovelha Babi e a mamãe estão indo ao cinema na ilha Grande. 

 

3) Que filme a mãe de Babi disse que eles iriam assistir? 

R. A mamãe explica que é um desenho engraçado sobre insetos. 

 

4) O que Babi pede a mamãe? 

R. Babi pergunta a mamãe se pode comprar um pouco de pipoca. 

 

5) Quando o filme começa, eles assistem os insetos se meterem em todo tipo de 

encrenca. E então o que acontece? 

R. Explode um balão na tela e um pequeno panda, sentado ao lado de Babi, leva um 

susto tão grande que joga todas as pipocas para o alto. 

 

6) O que o panda faz com as pipocas que caíram? 

R. Ele recolhe as pipocas, as coloca no pote e joga algumas na boca sorrindo. 

 

7) O filme acaba e as luzes se acendem, o que Babi achou do filme? 

R. Babi achou o filme ótimo, ela adorou! 


