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Pinturas de bolinhas de sabão 

A ovelha Babi e Bebé estão fazendo bolinhas. Bebé adora ver as bolinhas 

voando pelo ar. 

- Bo-las! Bo-las! - ele exclama. Ele assopra dentro do círculo da haste das 

bolinhas. Uma linda bolha brilhante flutua no ar. 

- Veja só isto, Bebé! - chama Babi. 

Ela mergulha a haste na água com sabão e mantém o braço alto e reto. Então, 

ela gira. Um cordão inteiro de bolinhas sai voando. 

Bebé tenta fazer o mesmo. 

- Bo-las! Bo-las! - Ele cantarola. 

A mamãe ovelha aparece com uma grande folha de papel e dois frascos de 

corante alimentar. Ela cola o papel na parede do galpão do jardim. 

- O que você está fazendo, mamãe? - Babi pergunta. 

- Achei que vocês gostariam de fazer pintura de bolinhas de sabão - a mamãe 

diz. Ela abre um frasco pequeno e deixa que várias gotas de corante alimentar 

vermelho pingue no pote de água ensaboada da Babi. Ela abre o outro corante e 

pinga algumas gotas de azul no pote do Bebé. 

- Agora, façam uma bolinha, para ela estourar no papel - a mamãe diz, 

sorrindo. 

Babi e Bebé fazem isso. Quando as bolhas estouram, deixam manchas coloridas 

de vermelho e azul vivos no papel. 

- Uau! É uma linda pintura, mamãe! - Exclama Babi. 

- Bo-las! Bo-las! - ri Bebé. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Pintura de bolinhas de sabão”. 

 

2) A ovelha Babi e Bebé estão fazendo o que? 

R. Elas estão fazendo bolinhas de sabão. Bebé adora ver as bolinhas voando pelo ar. 

 

3) O que acontece quando Bebé assopra dentro do círculo? 

R. Uma linda bolha brilhante flutua no ar. 

 

4) Babi mergulha a haste na água com sabão e mantém o braço alto e reto. Então, 

ela gira. O que se forma? 

R. Um cordão inteiro de bolinhas sai voando, Bebé tenta fazer o mesmo. 

 

5) A mamãe ovelha aparece com uma grande folha de papel e dois frascos de corante 

alimentar. O que ela faz com o papel? 

R. Ela cola o papel na parede do galpão do jardim. 

 

6) A mamãe abre um frasco pequeno e deixa que várias gotas de corante alimentar 

vermelho pingue no pote de água ensaboada da Babi. Ela abre o outro corante e 

pinga algumas gotas de azul no pote do Bebé. O que a mamãe pede para eles 

fazerem? 

R. Ela fala para eles fazerem uma bolinha, para ela estourar no papel. 

 

7) O que acontece quando as bolhas estouram? 

R. As bolhas deixam manchas coloridas de vermelho e azul vivos no papel. 


