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O livro emprestado 

A ovelha Babi está tomando um maravilhoso banho de espuma. Ao mesmo 
tempo que vê um lindo livro de figuras que pegou emprestado das zebras Zig e Zag, 
ela está mergulhada na água morna e ensaboada. 

- Eu gostaria de ser está princesa - ela diz para a mamãe, que está guardando 
algumas toalhas limpas. Babi avistou uma princesa de cabelos encaracolados. O livro 
é bastante pesado, e quando a Babi aponta para a princesa, ele escorrega na água. 

- Oh, não! Babi grita, tentando tirar o livro de dentro da água o mais rápido que 
consegue. Mas é tarde demais. Ele está todo embaixo da água agora. 

- Mamãe, me ajude aqui! 

A mãe de Babi olha dentro da banheira. 

- Oh, Babi, você não trouxe esse livro para dentro da banheira, trouxe? - ela 
diz, balançando a cabeça e tirando o livro da água. 

Babi soluça. 

- É o livro da zig e da Zag. Estou num grande apuro, agora! 

- Querida acho que você está mesmo com um grande problema - diz a mamãe 
com tristeza. - Deixe-me tirar você da água é secá-la. Depois veremos o que fazer. 

Logo, Babi está na cama. A Mamãe se aconchega ao lado dela. 

- E se a gente comprasse um livro novo para a Zig e para a Zag? - Babi 
pergunta. 

- Acho que é mesmo uma ideia muito boa - a mamãe sorri, acariciando as 
mechas de Babi. - Você pode fazer isso amanhã.  

- Obrigada, mamãe - Babi murmura sonolenta. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a ovelha Babi está fazendo?  

R. 

 

3) Além do banho o que mais a ovelha Babi está fazendo? 

R. 

 

4) Dos personagens do livro de figuras, quem a Babi gostaria de ser? 

R. 

 

5) O livro é bastante pesado, e quando a Babi aponta para a princesa o que 
acontece? 

R. 

 

6) Babi chama a mamãe para ajudá-la a tirar o livro da banheira, mas já é tarde 
demais. O que a mamãe diz a ela? 

R. 

 

7) O que Babi pergunta para a mamãe quando está na cama? 

R. 

 

8) A mamãe apoia a ideia de Babi com o livro novo? 

R. 


