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O dia do ajudante de Babi 

- Eu vou, eu vou, para o trabalho agora eu vou! - canta a ovelha Babi, 

saltitando pelo caminho até a agência de correio. 

O sino sobre a porta toca quando Babi entra. 

- Bom dia! - a Sra. Tico a cumprimenta. 

- Oi, Sra. Tico! - responde Babi - Hoje é o meu dia de ajudante. O que eu posso 

fazer para ajudar? 

- Vamos separar a correspondência da manhã. Você já conhece os números? 

- Sim - responde Babi, orgulhosa. 

- Ótimo. Eu lhe direi em qual caixa do correio você deve colocar cada carta. 

Esta aqui vai para a caixa número 4 - começa a Sra. Tico. 

- Ei, isso parece um jogo - Babi ri enquanto coloca as cartas nas caixas 

corretas.  

- Agora, vamos separar as correspondências que vão sair. Vamos fazer dois 

mantinhos: Um para as cartas que ficam na ilha dos Pirilampos e outro para aquelas 

que devem sair na balsa da tarde - diz a Sra. Tico. 

- Ilha, balsa. Ilha, balsa - cantarola Babi.  

- E agora você pode carimbar todas estas cartas com a data de hoje - diz a Sra. 

Tico, entregando a Babi um carimbo de borracha e uma almofada de tinta. 

- Pof! Pof! Pof! - faz Babi ao carimbar - Adoro isso: é como um projeto de arte! 

- ela ri. 

Blém-Blém! O sino sobre a porta toca. É o Sr. Cavalo. 

- Alguma carta para mim? - ele pergunta. 
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A Sra. Tico aponta para Babi. 

- Adivinhou! - Babi diz - Acabei de colocar uma carta na caixa 4! 

O Sr. Cavalo gira o cadeado da caixa postal dele e abre a portinha. 

- Viva! - ele exclama - Minha amiga, a Srta. Paula Pônei escreveu para mim! 

Obrigado, Babi! - E lá vai ele, lendo a carta. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O dia do ajudante de Babi”. 

 

2) Onde Babi vai ser ajudante hoje? 

R. Ela vai ser ajudante na agência dos correios. 

 

3) Qual a primeira coisa que Babi ajuda a Sra. Tico fazer? 

R. Primeiro ela ajuda a Sra. Tico a separar as correspondências da manhã. 

 

4) Como Babi ajuda a Sra. Tico com as correspondências? 

R. A Sra. Tico fala em qual caixa e Babi guarda as correspondências. 

 

5) O que Babi faz com o carimbo que a Sra. Tico dá a ela?  

R. Babi carimba cartas com a data de hoje. 

 

 


