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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Rostos vermelhos 

A ovelha Babi fica com pouco de medo de pegar a maquiagem da mãe para 

pintar o rosto. Será que a mamãe vai ficar brava? Mesmo assim, ela coloca em 

silêncio o conjunto de maquiagem da mãe e um espelhinho na mochila e vai 

pedalando para o esconderijo depois do café da manhã. Os amiguinhos já estão lá 

esperando por ela. 

- Este é o meu livro com figuras assustadoras - a girafa Giro diz, mostrando o 

livro a todos. 

Os amigos começam desenhando linhas vermelhas no rosto. Depois 

acrescentam círculos e linhas brancas.  

- E agora, o que vamos fazer? - Pergunta o dinossauro Dino. 

- Que tal um desfile pelo vilarejo? - Pergunta Horácio. 

Todos concordam, e lá vão eles. 

Quando passam em fila pelas ruas, alguns moradores param e ficam olhando, e 

outros caem na risada. 

Então eles encontram a mãe de Horácio e a de Babi. 

- O que vocês fizeram no rosto?! - A mãe de Horácio grita quando vê o estranho 

desfile. 

- Você usou a minha maquiagem? - A mãe de Babi pergunta. 

- Vá imediatamente para casa e lave o rosto, já! 

- Amanhã você não sairá, ficará de castigo! – a mamãe de Horácio continua.  

 - Babi - a mãe dela explica, séria - eu estou zangada porque você pegou as 

minhas coisas sem me pedir. 
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Se você tivesse pedido, eu teria deixado, mas você tem que aprender pedir. 

Você precisa de um tempo para pensar no que aprendeu hoje. 

- Está bem, mamãe - Babi responde, sentindo-se péssima. Ela vai lavar o rosto 

no banheiro. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Rostos vermelhos”. 

 

2) Por que Babi fica com medo? 

R. A ovelha Babi fica com pouco de medo de pegar a maquiagem da mãe para pintar 

o rosto. 

 

3) Onde os amiguinhos já estão esperando por Babi? 

R. Eles já estão no esconderijo esperando por ela. 

 

4) Como os amigos pintam os rostos? 

R. Eles começam desenhando linhas vermelhas no rosto e depois acrescentam 

círculos e linhas branco. 

 

5) O que Horácio sugere que façam quando eles acabam de se pintar? 

R. Ele propõe um desfile pelo vilarejo e todos concordam.  

 

6) Quem eles encontram no vilarejo? 

R. Então eles encontram a mãe de Horácio e a de Babi. 
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7) O que a mãe de Babi pergunta a ela? 

R. Ela pergunta se Babi usou a sua maquiagem.  

 

8) Qual foi o castigo que a mãe de Babi aplicou a ela por não ter pedido para pegar 

algo que não era seu? 

R. A Babi não poderá sair amanhã. Ela precisa de um tempo para pensar no que 

aprendeu hoje. 

 


