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AMIGOS  

Ben é um pato e seu melhor amigo é Greg. Greg é um cachorro. Ambos 

vivem em uma fazenda.  

Ben e Greg gostam de nadar no lago da fazenda. Ben gosta de comer 

milho e Greg gosta de comer comida de cachorro. 

Ben nasceu amarelo, mas depois ficou preto. Greg sempre foi cinza. 

Eles ambos são felizes e estão vivendo a vida deles em paz. 

 

MINI-HISTÓRIA 

 

1- Ben é um pato e seu melhor amigo é Greg. Greg é um cachorro/ A) 

Ben é um gato? Não, Ben não é um gato, Ben é um pato. B) Quem é 

um pato? Ben, Ben é um pato. C) O que o Ben é? Um pato, Ben é um 

pato. D) Ok, me diga isso, quem é o melhor amigo dele? Greg, 

Greg é o melhor amigo dele. E) Então, e sobre o Greg, Greg é um 

gato? Não, ele não é um gato, Greg é um cachorro. F) Então, quem é o 

melhor amigo do Greg? Ben, Ben é o melhor amigo do Greg. G) E o 

que o Greg é? Greg é um cachorro, Greg é um cachorro.  

 

2- Ambos vivem em uma fazenda/A) Onde eles vivem? Em uma 

fazenda, eles vivem em uma fazenda. B) Então, eles vivem em uma 
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cidade? Não, eles não vivem em uma cidade, eles vivem em uma fazenda. 

C) Quem vive em uma fazenda? Ben e Greg vivem em uma fazenda. 

 

3- Ben e Greg gostam de nadar no lago da fazenda/ A) Onde eles 

gostam de nadar? No lago da fazenda. B) Eles gostam de nadar no 

rio da fazenda? Não, eles não. C) Eles gostam de nadar no 

oceano? Não, eles não. D) Então, onde eles gostam de nadar? 

Bem, eles gostam de nadar no lago da fazenda. E) Em qual lago eles 

gostam de nadar? Eles gostam de nadar no lago da fazenda. E) Quem 

gosta de nadar no lado da fazenda? Bem e Greg gostam de fazer 

isso.    

 

4- Ben gosta de comer milho e Greg gosta de comer comida de 

cachorro. A) Quem gosta de comer milho? Ben, Ben gosta de comer 

milho. B) Greg gosta de comer milho? Não, ele não. C) Ben gosta 

de comer milho? Sim, ele gosta. Ben gosta de comer milho. D) E 

então, quem gosta de comer comida de cachorro?  Greg gosta, 

Greg gosta de comer comida de cachorro. E) Então, Ben gosta de 

comer comida de cachorro? Não, ele não gosta de comer comida de 

cachorro. F) Então, é Ben ou Greg que gosta de comer comida de 

cachorro? Greg, Greg gosta de comer comida de cachorro.  G) E o que 

Ben gosta de comer? Ben gosta de comer milho.  

 

5- Ben nasceu amarelo, mas depois ficou preto. Greg sempre foi cinza/ 

A) Quem nasceu amarelo? Ben, Ben nasceu amarelo. B) Ben nasceu 

preto? Não, ele não. Ben nasceu amarelo. C) Então, quem ficou 

preto? Ben, Ben ficou preto. D) Então, me diga isso, quem sempre 

foi cinza? Greg, Greg sempre foi cinza. E) Ok, então, Greg nasceu 

amarelo?  Não, ele não. F) Bem, que cor Ben nasceu? Amarelo, Ben 

nasceu amarelo. G) E, quem sempre foi cinza? Greg, Greg sempre foi 

cinza. 

 

6- Eles ambos são felizes e estão vivendo a vida deles em paz/ A) 

Quem está vivendo suas vidas em paz? Ben e Greg estão vivendo 

suas vidas em paz. B) Eles ambos são felizes? Sim, eles ambos são 
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felizes. C) Quem é feliz? Ben e Greg são felizes. D) Como eles estão 

vivendo a vida deles? Em paz, eles estão vivendo a vida deles em paz.  
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