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Babi retorna 

A ovelha Babi bate à porta da casa da família Zebra. Ela está trazendo um 

pacote de biscoitos. 

- Ei, Babi! Você voltou! - Grita a zebra Zig. 

- Ei, Zag! - Ela chama - A Babi está aqui!  

Zag aparece e diz: 

- Bem-vinda! Você deve ter tido ótimas férias na Ilha Grande! 

- Ah, sim! - Babi diz, entusiasmada - Nós fomos ao parque e a uma fazendinha 

de animais com muitos filhotes e ao cinema... 

Babi continua tagarelando quando nota que as zebras gêmeas não parecem não 

parecem tão felizes.  

- Você nos contou sobre o parque, no seu cartão postal - Zig diz 

cuidadosamente. 

- Obrigada por ele - Zag agradece, mas a voz dela está um pouco estranha. 

- Alguma coisa está errada? - Babi pergunta. 

- Bem, não realmente errada... - Zig começa. 

- É só que... - Zag tenta continuar. 

- É só que nós gostamos de você ter nos mandado um cartão, mas... - Zig 

começa novamente.  

- Mas é difícil para nós quando somos tratadas como uma zebra, em vez de 

duas - Zag conclui. 

- Ah, puxa! - Babi fica realmente constrangida - Eu, na verdade, não queria ferir 

os sentimentos de vocês - ela explica - Puxa, eu peço desculpas! 
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- Babi, nós sabemos que você gosta de nós. De nós duas. Nós gostamos muito 

de você. Então, nós só queríamos dizer isso a você - Zig diz.  

As três amigas se abraçam e começam a rir. 

- Vamos comer alguns biscoitos com leite! - Zag exclama, e as três vão para a 

cozinha. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Babi retorna”. 

 

2) O que a ovelha Babi leva até a casa da família Zebra? 

R. Ela leva um pacote de biscoitos. 

 

3) Onde a ovelha Babi foi passar férias? 

R. Ela foi para Ilha Grande. 

 

4) Por que Zig e Zag não estavam tão felizes? 

R. Porque é difícil para elas quando são tratadas como uma zebra, em vez de duas. E 

Babi mandou apenas um cartão postal para as duas. 

 

5) Como a ovelha Babi se sente depois de as zebrinhas terem falado a sua opinião? 

R. Babi fica realmente constrangida e diz que não queria ferir os sentimentos delas. 

Ela pede desculpas! 

 

6) O que as amigas fazem depois dessa conversa? 

R. Elas vão comer biscoitos de leite. 


