
A Maria
A Maria vai de viagem para

a casa da tia Benilde. Ela vai
carregada com as malas e leva o
cão Bidugas.

Na quinta da Andreia 
Hoje cai granizo.
Por isso, a agricultora Andreia

leva os seus animais para o celeiro.
Ali toca uma agradável melodia, e

as galinhas acompanham.

Na pradaria 
Num dia de primavera fui com a

prima Vera a uma linda pradaria.
Debaixo de um belo cipreste

sentámo-nos a comer e jogámos umas
partidas.

Ela sempre a ganhar e eu sempre
a perder.

O polvo
Numa praia solitária vive um

polvo espertalhão que conta mil
aventuras vividas pelo Japão.

Trouxe de lá uma pulseira
embrulhada num papel que estava
perto da palmeira numa caixa de
madeira atada com um cordel.

H

T

V



Uma constipação O dragão dorminhoco

O lírio da Aurora
Aquele lírio amarelo 
Que havia ali fora 
Foi tirado pelo pirata 
Para a sua bela Aurora. 

O filhote da ovelha
No mês de Julho a ovelha teve o

seu filhote e deu-lhe o nome de
Bolha. Ele mamava o leite da mãe e
rebolava-se na palha. Todo o dia
corria, pulava e molhava-se no
ribeiro.

A Mafalda apanhou frio e

constipou-se. A sua irmã Francisca,

disfarçada de enfermeira, trouxe-lhe

um frasco de xarope e fez-lhe um

sumo de fruta.

O dragão está a dormir debaixo do
seu edredão.

Dorme tanto o dragãozinho que
não ouve o despertador a tocar no
meio do chão.
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Dez galinhas A figueira da Guiomar

A brincadeira
O Adriano é o meu mano. É uma

criança sossegada. Gosta de leite frio
e de fruta.

Convidou o Bruno para brincar
com ele. Mal ele chegou, deram um
abraço e brincaram muito!

Um elefante aprumado
Era uma vez um elefante que

andava aprumado e elegante.
Usava gravata feita na Grécia

oferecida pela prima Natércia.
Natércia era uma prima afastada

também elegante, mas não tão
aprumada.

Dez galinhas a cantar
Vão para o campo passear
A da frente é a primeira
Logo as outras em carreira
Vão assim a passear
Os bichinhos procurar.

A Guiomar adora subir à figueira 
para se deliciar com os figos. Come, 
come sem parar. 

Leva a sua girafa e assim 
consegue apanhar os figos mais altos 
da figueira. 
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No dia da festa O Rei Simão

A brincadeira
As três focas amigas gostam muito de
brincar com a bola. Todas as tardes
fazem jogos divertidos. Nunca se
zangam mesmo quando perdem.
O que importa é estarem juntas a
brincar.

O tambor barulhento
O macaco Dudu tinha um tambor

que fazia muito barulho.
O Dudu começava a tocar, mal

acordava e só parava quando se ia
deitar. O Dudu adorava o seu
tambor.

Rufavam os tambores no dia da
festa. O Gil e o Joaquim corriam por
entre as pessoas e deliciavam-se com
as pipocas e o algodão doce.
Saltavam de susto com o rebentar dos
foguetes: Pum!!!

Certo dia o Rei Simão
Acordou com comichão 
Saltou logo para o chão 
E coçou-se com a mão. 
Apareceu um borbulhão 
Na ponta do narigão. 
Foi uma grande confusão! F
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A hora do lanche
A Rita chegou a casa, tirou o

chapéu e tomou uma chávena cheia de
chá. Era hora do lanche e ela tinha
fome. O Paulo chegou e deu-lhe uma
bolacha de chocolate. Que bom!

A festa do Luís

O Luís fez a sua festa de
aniversário na casa dos tios.

A sala estava bonita. Tinha
balões de várias cores espalhados pela
sala, o seu bolo era de chocolate e
tinha grandes velas amarelas.

O palhaço
O palhaço Pompom faz muitas

palhaçadas.
Ele usa na cabeça um chapéu, no

pescoço uma fita, nos pés umas botas
encarnadas e veste um lindo fato com
todas as cores do arco-íris.

O Xavier

O Xavier constipou-se. A mãe
chamou um táxi e pediu ao
taxista que o levasse ao médico.
Ele receitou um xarope.
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A Ana
A Ana vai à escola. Às nove

horas entra na sala e dá um beijinho
à sua professora, coloca a pasta no cabide
e tira os livros.
A professora dá-lhe a chave do armário
para tirar a comida do passarinho.

Dona Bicá

D. Bicá era uma galinha muito
respeitada naquelas redondezas.

Levantava-se muito cedo, arrumava
a casa, limpava o pó e lavava a roupa.

Depois acordava os filhotes e levava-
-os para a mata.

Dezembro

O ano tem doze meses.
Para mim, o mais bonito é dezembro.
Não, não é só por causa do Natal,
dos doces e das prendas. É que em
dezembro cai a neve.

As três amigas

A Maria, a Joana e a Rute são
três meninas muito amigas.
De vez em quando, elas usam os seus
chapéus verdes e as suas lindas saias
brancas.
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Balões
São sete os balões

que o Rodrigo segura na
mão. São todos para
distribuir pelos amiguinhos do
irmão, que ainda é pequenino.

O gato

O tolo do gato Lucas não consegue
agarrar o rato. Tem que aperfeiçoar
muito os seus truques para conseguir
atraiçoar o rato.

É emocionante ver as boas fintas
pregadas pelo pequeno roedor.

A raposa e o cão
Numa manhã de tempo chuvoso, a

raposa manhosa procurava uma galinha
distraída para matar a fome.

Um cão curioso observou os gestos
matreiros da raposa e perguntou-lhe:

- Que andas a fazer, curiosa?
- Ando à procura da galinha, queria

dar-lhe os parabéns!
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A bruxinha principiante
A bruxinha Maravilhas 
Enfeitiçou o seu gato 
Fez magia ao canguru 
E também ao leopardo. 
E agora atrapalhada, 
Não consegue despertá-los 
O seu livro não diz nada… 
Como irá acordá-los? 

A mãe coelha

A mãe coelha 
teve quatro coelhinhos. 
São todos tão bonitos 
e muito branquinhos. 
A mãe coelha 
sente-se feliz. 
Os seus coelhinhos 
já mexem o nariz. 
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Os pintainhos

Dizem piu, piu, piu 
lá vêm eles a piar. 
São estes os pintainhos 
que vem para me acordar. 
Logo de manhã fresquinhos, 
comem todos os bichinhos 
que conseguem encontrar. 
Dizem piu, piu, piu 
lá vão eles a piar. 

Os dois amigos
A Maria e o Miguel 
de manhã vão para a escola 
levando os livros e farnel 
às costas na sua sacola.

O Miguel e a Maria 
de tarde vão jogar, 
e é tanta a correria 
que se esquecem de lanchar.

E à noite, o que vão fazer? 
E claro, vão-se deitar 
mas um livro querem ler 
antes da luz apagar. 
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A festa
A festa dos animais 
vai começar sem avisar 
já estão todos preparados 
vão começar a tocar. 
O urso toca tambor 
o elefante vai dançar 
enquanto o macaco toca 
os coelhos vão cantar. 

O mosquito
O dia estava bonito 
e as tarefas acabadas. 
Foi aí que o Luís viu 
o mosquito nas escadas. 
O Luís não gostou nada 
e logo o sacudiu. 
O mosquito subiu, subiu, 
tão rápido que o Luís não viu. 
Na sua testa picou, 
deu asas e voou! 
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A chuva O passeio da Isabel

Vai a Nucha pela rua 
e vê tudo o que se passa. 
Leva casaco e capucho 
e umas botas de borracha 
Ping, ping, cai a chuva 
na rua das Chaminés. 
Chap, chap, faz a Nucha 
mas não molha os seus pés. 

A menina Isabel 
foi de passeio ao Sul 
Levava o seu farnel 
e olhava o mar azul. 
Chega a Ilda e o Soneca 
e vão até ao farol. 
Ela pisa uma alforreca 
que estava a apanhar sol. 
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A caminho da escola

A caminho da Escola, 
no ombro a sacola, 
lá vai o Luís, 
todo feliz 
a saltitar e a conversar. 

O que ele quer 
é aprender a ler 
e a escrever 
e a contar. 

Catrapás! Catrapás
Catrapás! Catrapás! 
Que grande poeira 
O cavalo faz. 
Catrapés! Catrapés! 
Ele anda com rodas 
Eu ando com os pés. 
Catrapis! Catrapis! 
É um bom cavalinho: 
Toda a gente o diz. 
Catrapós! Catrapós! 
Quanto mais o puxam 
Mais ele é veloz 
Mas caiu, Jesus! 
Parte-se o cavalo 
Catrapuz! Catrapuz! 
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Varre, varre vassourinha
Varre, varre vassourinha. 
Se varreres bem, dou-te vintém. 
Se varreres mal, dou-te um real. 
Chorro, morro, pica o forro, 
Salta a pulga na balança, 
dá-te um pincho, põe-te em 
França. 
Os cavalos a correr, 
Os meninos a aprender. 
Qual será o mais bonito 
Que se vai esconder? 

A fada Violeta

O lápis e a agenda que os
seus amigos lhe deram foram
uma grande ajuda para a fada.

Nunca mais se enganou, nem
se esqueceu dos recados.

Sempre que alguém lhe pedia
ajuda, a fada escrevia na sua
agenda. Como ela tinha feito
um feitiço na agenda, esta
acendia uma luzinha sempre que
Violeta tinha algo programado.
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A Ursa Lulu
A ursita Lulu vivia numa

gruta com os seus pais. Era
muito gulosa e adorava comer
mel.

Todas as manhãs, o papá
urso e a mamã ursa iam até ao
bosque buscar alimentos. Lulu ia
com eles e saltava, corria, pulava,
até ficar cansada.

Quando chegava
a hora do almoço

…devorava tudo.

A rã Pimpim

No lago da floresta, mesmo 
junto ao plátano, vivia uma rã 
que se chamava Pimpim. 

Durante o dia, saltava e
jogava com as outras rãs amigas,
mas, ao anoitecer, saltava para o
maior nenúfar do lago e cantava
toda a noite. O lago ficava
rodeado de animais da floresta
que vinham de longe para a
ouvir.
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O coelho malhado
Na erva verde e fofa, pula

o coelho malhado. Todo o dia
rói aqui e acolá; uma folha,
uma ervinha, um repolho...

Ele costuma rebolar na
palha, de arreliar a ovelha e
mora numa toca debaixo do
carvalho velho.

É um coelho irrequieto, mas
vive satisfeito.

O peixe cor de laranja

No tanque da Fernanda
vive um lindo peixe cor de
laranja. Levo-lhe comida todos
os dias e gosto de o ver nadar,
dando à cauda muito contente.

Como o tanque não é fundo
posso vê-lo à vontade.

Nunca vi um peixe tão
bonito!
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