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Flores na janela 

A ovelha Babi e o carneirinho Bebé acordam cedo hoje. A mamãe e o papai 

ainda estão na cama. 

- Bebé, venha ver isto aqui! - Babi sussurra. 

Ela puxa a cortina do quarto, abrindo-a. 

- Oh! - suspira Bebé - Lindo! Lindo! 

A janela está quase toda coberta por lindas folhas e flores cinza e brancas. 

- Isso é uma geada. É feita de gelo - explica Babi. - Pegue, Bebé. 

Bebé toca suavemente o vidro de gelo. 

- Gelado! - ele ri. 

- Veja isto - Babi sussurra. Ela assopra sobre a janela. E o lugar fica branco. 

Bebé começa assoprar sobre o vidro. Logo, ele fica todo embaçado. 

- Olha só - Babi murmura. Ela molha o dedinho na boca e faz um desenho. 

- Eu também! - exclama Bebé. 

Em pouco tempo, eles haviam pintado toda a janela. Era uma obra de arte. 

- Que maravilha! - diz mamãe entrando no quarto. 

- Vamos mandar uma foto para seu avô. Ele costumava fazer o mesmo comigo 

quando eu era pequena. 

Babi e Bebé posam em frente a bela janela. A mamãe tira uma fotografia. 

- Frio lindo! - exclama Bebé, voltando ao seu trabalho na janela. De repente, 

ele para. - Dedo frio! - Bebé acrescenta, e todos riem.   
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Flores na janela”. 

 

2) Babi chama seu irmão Bebé para ver o que pela janela? 

R. Babi chama Bebé para ver que a janela está quase toda coberta por lindas folhas e 

flores cinza e brancas. 

 

3) O que acontece quando Babi e Bebé começam a assoprar sobre vidro? 

R. Quando eles assopram o vidro fica todo embaçado. 

 

4) Os dois irmãos ficam fazendo o que no quarto? 

R. Babi e Bebé ficam fazendo desenhos com os dedos na janela. 

 

5) Quando mamãe entra no quarto, o que ela vê? 

R. Quando a mamãe entra no quarto ela vê que eles haviam pintado toda a janela. 

Era uma obra de arte. 

 

6) Para quem a mamãe diz que vai enviar uma foto e por que? 

R. A mamãe diz que vai enviar uma foto para o vovô porque ele fazia a mesma coisa 

com ela quando era pequena. 

 

 


