
 
 
 

Atividade 10d 
 

Preocupado - O bebê e o centavo 
 

por Wai Hang 
 - Portuguese 

Leia a história. 
 

Quando eu era bebê, tinha uma cadeira azul. Um dia eu 

estava na minha cadeira de bebê. Meu irmão, cujo nome 

é Lowen, estava comigo. Meu irmão tinha um centavo. 

Peguei o centavo dele. Coloquei o centavo na minha 

boca. Meu irmão estava preocupado comigo.  Minha mãe 

estava na cozinha fazendo bolos. Meu irmão correu para a 

cozinha. Ele disse à minha mãe. Minha mãe estava 

preocupada comigo. Ela correu para mim. Ela colocou o dedo na minha 

boca. Ela pegou o centavo. 
 
 

Responda às perguntas: 

1. Quem tinha uma cadeira de bebê?  
2. Ela colocou um centavo na boca?  
3. Como é chamado o irmão de Wai?  
4. A mãe dela colocou um centavo na boca?  
5. Por que Lowen correu para a cozinha?  
6. Qual era a cor da cadeira de bebê de Wai?  
7. A mãe dela colocou o dedo na boca de Wai Hang?  
8. Quem tirou o centavo? 



 

 9. Por que o irmão e a mãe de Wai estavam 
preocupados?  
10. Quem colocou um centavo na boca dela? 
 
 

 

Você pode escrever a história na ordem correta: 
 
 

Minha mãe estava na cozinha fazendo bolos. 
Meu irmão correu para a cozinha. Ele disse 

à minha mãe. 
 

Preocupado - o bebê e o 
preocupado - o bebê e o centavo 

por Wai Hang 
 

Quando eu era bebê, tinha uma cadeira 
azul. Um dia eu estava na minha cadeira de 

bebê. Meu irmão, cujo nome é Lowen, 
estava comigo. 

 

Você pode escrever uma história sobre um bebê? 
 



 

Minha mãe estava preocupada comigo. Ela 
correu para mim. Ela colocou o dedo na 

minha boca. Ela pegou o centavo. 
 

Meu irmão tinha um centavo. Peguei o 
centavo dele. Coloquei o centavo na minha 

boca. Meu irmão estava preocupado comigo. 
 

 


