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•  “Puppendorf: Mão de Luva”o Quais foram as duas coisas que fizeram Anabela 
chorar?

o Por que as mãos de Anabela eram diferentes 
das mãos das outras bonecas?o De que livros Anabela gosta?o Nomeie dois assuntos sobre os quais Ken e 

Anabela conversaram.

•  “Como Eliane Conheceu Suzy”

o Onde João tinha ido?

o Durante quantos dias Eliane 

esqueceu de dar comida para 

os peixes?

o José foi  _____ em todas as 

situações.

• “Puppendorf: Medo do Jimba”

o Em quantos idiomas você consegue dizer 

“oi”?

o As bonecas achavam que Jimba ia fazer 

delas ______ de tecido ou plástico.

o Quem estava dentro de um saco plástico?

o O que Fofinho ensinou para Jimba?

• “Puppendorf: Lady Branca e Sua Filha Branca de 

Neve”
o De onde vieram os novos animais de pelúcia?

o Que bichinho de pelúcia queria ficar 

acordado a noite toda?

o Que tipo de urso era Branca?

o Por que Lady Branca confundiu  

o creosoto com melaço?
•  “O Chá de Mia”
o Qual o nome da cabra que comeu a abóbora?
o Quem era Pegasus?o No aniversário de Mia, o pai contou histórias sobre 

_____.
o Diga o nome do jogo que Mia jogou no seu 

aniversário.

Setembro de 2018: Histórias e Diversão 

Compilado pela equipe do Meu Estúdio Maravilhoso. Ilustrado por  Jeremy, Ailee, e Evangeline. Design de Roy Evans. 
Publicado pelo My Wonder Studio. Copyright © 2018 por A Família Internacional
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