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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

O cartão-postal da Babi 

Esta semana, a família Ovelha está passando as férias na Ilha Grande. Hoje, a 

Sra. Tico, a funcionária do correio, encontra muitos cartões-postais coloridos na 

sacola do correio. 

- Que bonito! A ovelha Babi mandou cartões-postais para todos os amiguinhos 

dela - ela pensa. Ela os distribui nas caixas de correio dos moradores. 

Zig e Zag entram cavalgando para apanhar a correspondência da família. 

- Acho que há alguma coisa para vocês - a Sra. Tico diz, enquanto elas abrem a 

caixa de correspondência. 

- Legal! - Exclama Zig. 

Zag bate palmas e sorri. 

- Uau, veja, um cartão-postal! Você pode, por favor, lê-lo para nós, Sra. Tico? - 

pergunta Zag. 

- É claro! - Ela lê: “Olá, Zig e Zag. Nós andamos na montanha-russa e 

comemos cachorro-quente no parque. Com amor Babi.” Parece que a mãe dela 

escreveu o cartão para ela. Ela mandou um para cada amigo - informa a Sra. Tico. 

Zig e Zag se entreolham. 

- Então, cada um dos nossos amigos ganhou um cartão? - Zig pergunta 

rispidamente. 

Zag parece um pouco zangada. 

- Sim. Qual é o problema? - pergunta a Sra. Tico. 

- Bem, nós somos duas amigas, e não uma só - explica Zag. 

- Não gostamos quando somos tratadas como uma só. Nós somos zebras 

diferentes, mesmo sendo gêmeas. - Zig concorda. 
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- Entendi - a Sra. Tico responde. - Vocês sabem que a Babi gosta de vocês duas 

e está com saudades de ambas. Mesmo assim, dois cartões seriam mais agradáveis 

para vocês! 

- Sim! - as gêmeas respondem juntas - Ainda assim, ela gosta de nós, e é isso 

que importa - Zig diz. 

- Você tem razão, Zig - comenta Zag, e elas concordam. 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a Sra. Tico encontra na sala do correio? 

R. 

 

3) Onde Babi e sua família estão passando férias? 

R. 

 

4) Quem escreveu para Babi os cartões-postais que ela enviou aos amigos? 

R. 

 

5) Por que quando a Sra. Tico diz que Babi mandou um cartão para cada um dos 

amigos, Zig e Zag ficam um pouco zangadas? 

R. 
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6) A que conclusão as zebras Zig e Zag chegam ao conversar com a Sra. Tico? 

R. 


