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Folhas lindas para sempre 

A ovelha Babi e a cobra Silvia estão de volta à casa de Babi, depois de andarem 

pela floresta. 

- Veja, mamãe! - Babi grita enquanto entra - Nós encontramos toneladas de 

folhas lindas!  

- Puxa, elas são mesmo lindas! Vermelhas, douradas, marrons, amarelas e até 

mesmo verdes - diz a mamãe. 

- Será que temos como guardar algumas delas? - Babi pergunta. 

A mamãe pensa por um momento. 

Quando eu tinha a sua idade, nós colocávamos as folhas entre as páginas dos 

livros. Tente fazer isso. 

Babi e Silvia correm para a sala de estar, onde há uma prateleira cheia de 

livros. 

- Vou pegar este aqui - disse Silvia, puxando um grande livro marrom. 

- E eu, este outro - responde Babi, derrubando um pesado livro azul no chão. 

Elas ficam em silêncio enquanto colocam as belas folhas entre as páginas dos 

livros. 

- Pronto já foram todas - diz Babi por fim. 

Elas sobem para cozinha para fazer um lanchinho.  

Mais tarde, naquela noite, o papai ovelha precisa procurar algo em um dos 

livros. Ele puxa um livro da prateleira e o abre na mesa. 

Uma chuva de folhas coloridas voa ao redor da sala! 

- O que é isso? - ele exclama, surpreso. 
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Babi vem correndo: 

- Ah, papai, é só a nossa coleção de folhas! Você pode ler o que quiser, mas, 

por favor, coloque todas elas de volta quando terminar. 

O papai ri. 

- Às vezes você é tão engraçada! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Folhas lindas para sempre”. 

 

2) Onde Babi e Silvia estavam? 

R. Babi e Silvia estavam andando pela floresta. 

 

3) Ao entrar em casa o que Babi grita para a mamãe? 

R. Babi diz a mamãe que ela e Silvia trouxeram toneladas de folhas lindas!  

 

4) Quando Babi pergunta a mamãe se tem como ela guardar algumas das flores, o que 

a mamãe diz a ela? 

R. A mamãe diz que quando tinha a idade de Babi colocava algumas flores entre as 

páginas de livros.  

 

5) Mais tarde quando papai pega um dos livros da prateleira, o que acontece? 

R. Quando o papai puxa um livro da prateleira e o abre na mesa uma chuva de folhas 

coloridas voa ao redor da sala.  

 


