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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Foi a Babi! 

- Mamãe! Mamãe! - a ovelha Babi e o carneirinho Bebé gritam. Uma poça de 

leite está espalhada sobre a mesa da cozinha. A mamãe ovelha vira-se do fogão.  

- Qual é o problema? - ela pergunta. Então, vê a bagunça. As sobrancelhas dela 

se levantam. 

- Foi a Babi! - exclama Bebé, apontando nervoso para porca e para Babi. 

- Não fui eu! - exclama Babi, levantando-se ofendida. 

- Foi a Babi! - choraminga Bebé. 

- Agora, sosseguem, vocês dois - diz mamãe, calmamente. 

A mamãe olha para eles. 

- Um de vocês fez isto e eu sei quem foi. Então, por favor, digam a verdade 

desta vez. 

- Eu não fiz isso! - grita Babi. 

- Foi a Babi! - Bebé grita, zangado. 

- Bebé, eu sei que foi você quem derramou seu leite - diz a mamãe. - Isso pode 

acontecer, mas não é bonito dizer que foi Babi. 

Bebé olha para mamãe. Os lábios dele tremem e lagrimas lhe escorrem dos 

olhos. 

- Veja Bebé, o leite do seu copo mostra que foi você. Então, acho que você 

virou o copo. Foi isso que aconteceu? 

Bebé engole o choro.  

- Bebé... Bebé... Fez isso - ele soluça. 

- Está tudo bem - a mamãe sorri. - Da próxima vez, apenas me conte o que 

aconteceu de verdade. 

Bebé faz que sim. Babi respira aliviada. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Foi a Babi!”. 

 

2) Por que a ovelha Babi e o carneirinho Bebé gritam a mamãe? 

R. Porque uma poça de leite está espalhada sobre a mesa da cozinha.  

 

3) Quando a mamãe vê o que aconteceu, o que Babi e Bebé fazem? 

R. Bebé diz que foi Babi, mas Babi diz que não foi ela. 

 

4) O que a mamãe diz calmamente para Bebé? 

R. A mamãe diz que sabe que foi Bebé quem derramou seu leite, e que isso pode 

acontecer. Mas que não era bonito dizer que foi Babi. 

 

5) Como Bebé reage a conversa com a mamãe? 

R. Bebé olha para mamãe, os lábios dele tremem e lagrimas lhe escorrem dos olhos. 

Bebé engole o choro.  

 

6) A mamãe diz para Bebé que está tudo bem, mas que ele deve fazer o que da 

próxima vez? 

R. Ela fala para que da próxima vez ele apenas conte o que aconteceu de verdade. 

 

7) Como Babi se sente depois de toda essa situação? 

R. Babi respira aliviada. 
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