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Prefácio

Onze destemidas amazonas e cavaleiros, que viviam num reino tão (tão tão 
tão) distante, chamado Zona Lost, mais especificamente na República do Senac 
Itaquera. Na verdade, eles nem sabiam que eram cavaleiros e amazonas e, muito 
menos, que eram tão destemidos assim.

Até que um dia, coube a eles uma grande missão: alegrar as crianças do reino.

Como poderemos fazer isso, pensaram eles. Com cantigas, um sugeriu. Com 
brincadeiras de roda, disse a outra. Com fantasias! E todos puseram-se a pensar.

Decidiram, que a única forma de somar cantigas, brincadeiras, fantasias e soltar a 
imaginação de todas as crianças era com contos. “11 contos que te conto” é um livro 
cheio de lindas histórias, muita imaginação, cores, cheiros, feito para emocionar, 
encantar, divertir, sonhar, unir a família, fazer pensar e, principalmente, para 
resgatar o que as crianças sabem fazer de melhor: serem crianças!

Soltem a imaginação e embarquem nessas lindas histórias!

P r ef á c i o

Era uma vez...

Juliana Ferreira
Senac Itaquera, docente
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Joiciani Freitas
Mais uma amazona destemida do TCV11, com seus 20 anos, resolveu 
fazer uma história que animasse todas as crianças, para que pudessem ver 
que não existe problema que não possa ser resolvido com alegria.
Com magia tudo fica mais belo, que o dom de ser criança reine em 
todos.-

Dorothy era uma menina que morava com os 
seus tios em um apartamento no centro da 

cidade junto de seu inseparável cãozinho Totó.
Apesar de feliz, Dorothy se sentia sozinha ás 
vezes por não ter amigos e viver isoladamente 
no apartamento com pouco acesso ás ruas, além 
de seus tios e de Totó seus únicos amigos eram 
o zelador do prédio onde morava, o carteiro que 
aparecia semanalmente e o serviçal que fazia visitas 
apenas quando alguém tinha algum problema com 
os telefones ou a internet.
Dorothy estava sempre a brincar com seu cãozinho 
em seu apartamento e dando boas risadas com as 
broncas que sua tia dava nos seus amigos por suas 
trapalhadas, porém, enquanto brincavam Totó fazia 
muito barulho com seus latidos e suas pequenas 
patinhas correndo pelo apartamento, incomodando 
a vizinha do apartamento abaixo, uma política que 
estava sempre reclamando do barulho e ameaçando 
Dorothy dizendo que um dia colocaria um fim na 
sua alegria, e de Totó.
Certa vez, Dorothy estava sozinha em casa 
e avistou uma barata na parede do banheiro. 
Amedrontada, ela ligou para o zelador pedindo 
ajuda, pois Dorothy não sabia o que fazer. O 
zelador se apressou a subir as escadas sem saber do 
que se tratava, quando adentrou ao apartamento, 
viu Dorothy abraçada a Totó em um canto entre 
o sofá e uma das paredes da sala coberta com 
uma toalha apontando para o banheiro com uma 
das mãos. Ao olhar no interior do banheiro, o 
zelador avistou a barata na parede. Extremamente 
apavorado, ele gritou e correu na direção de 
Dorothy, na intenção de se esconder junto dela 
embaixo da toalha.



1110
Depois de encher a sua mochila com roupas e uma 
foto junto de sua tia, Dorothy e Totó caminhavam 
pelas calçadas da cidade e logo avistaram uma placa 
onde estava escrito que um homem podia ver seu 
passado, presente e futuro, curiosos, decidiram 
entrar e conferir. Havia
um senhor bem vestido comendo um cachorro-
quente, Dorothy o cumprimentou e brigou com 
Totó quando ele roubou a salsicha do cachorro-
quente do homem, o homem bem calmo disse que 
não deviam se preocupar com isso e os convidou 
para conhecer o que ele fazia.
Ao se sentarem em uma mesa com uma bola de 
cristal, o homem se ofereceu para segurar a mochila 
de Dorothy e pediu para que ela fechasse os olhos, 
apanhou então a foto de Dorothy e começou a fazer 
a falsa previsão dizendo que via a tia de Dorothy 
doente.
Preocupada, Dorothy resolveu voltar para casa 
pensando que sua tia estivesse doente e procurando 
por ela. O vento estava muito forte, anunciando 
uma tempestade e Dorothy com medo pegou Totó 
em seu colo e se abrigou em um carro abandonado 
em um terreno baldio. Uma forte chuva começou 
e a água arrastou o carro onde estavam Dorothy 
e Totó. O carro foi arrastado até um rio aonde 
havia um redemoinho que fez o carro girar até 
que Dorothy desmaiasse. Dorothy acordou depois 
de sentir o forte impacto de uma queda, Dorothy 
desceu do carro ainda segurando Totó e percebeu 
que não estava mais em sua cidade. Dorothy se 
admirava com a beleza do local e se assustou 
quando pode ver uma luz flutuando em sua direção 
se transformando de-repente em uma bela mulher 
afirmando ser uma bruxa.

O carteiro estava sempre tentando ensinar o pouco 
que sabia a Dorothy, mas esse pouco era pouco 
demais e ele sempre acabava se atrapalhando com 
alguma coisa, como por exemplo, quando ele tentou 
resolver o problema de Dorothy com a sua vizinha 
política dizendo que tudo se resolveria se ela e Totó 
brincassem de mímica para evitar fazer barulho.
Apesar das trapalhadas do carteiro e de todo o 
medo que o zelador sentia, a tia de Dorothy adorava 
lhes presentear com biscoitos e outras delícias 
que ela mesma fazia, e por essa razão o serviçal 
adorava ir até o apartamento deles. Sempre que 
o tio de Dorothy tinha algum problema com o 
telefone ou internet, ele aparecia para resolver e 
aproveitava para se deliciar com os biscoitos que a 
tia de Dorothy fazia e dar bons conselhos bondosos 
á Dorothy dizendo o quanto é importante ser bom 
para as pessoas.
Dorothy estava preocupada com as ameaças de sua 
vizinha, até que um dia a mesma bateu na porta e 
quando o tio de Dorothy abriu, eles puderam ver 
que ela segurava um papel afirmando que tinha a 
ordem para levar Totó. Apesar de chorar muito e 
implorar, Dorothy teve Totó tirado de seus braços 
e levado por sua vizinha que foi alertada pela tia 
de Dorothy que não poderia estar tomando uma 
atitude como aquela simplesmente por ser alguém 
importante como uma política.
A vizinha dirigia em direção a carrocinha levando 
Totó no porta-malas do carro e ele esperto como 
sempre, conseguiu fugir voltando pra casa. Quando 
chegou, encontrou Dorothy chorando em seu 
quarto. Dorothy explodiu de felicidade quando viu 
Totó novamente e tomou a decisão de fugir junto de 
seu cãozinho, com medo de que a vizinha voltasse.
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A bruxa mostrou-se ser boazinha e disse que 
Dorothy era a nova heroína do lugar chamado 
Mundo de OZ, por ter matado a bruxa má do leste 
quando caiu com o carro em cima dela. Dorothy 
se surpreendeu ao olhar embaixo do carro e poder 
ver apenas os pés da bruxa e se perguntando como 
voltaria para casa. Em uma explosão com fogo e 
fumaça, apareceu uma mulher feia e escandalosa, 
era a bruxa má do oeste, irmã da bruxa que 
Dorothy matou e ainda mais malvada, procurando 
por quem teria matado sua irmã. A bruxa 
perguntava pelos sapatos da bruxa que morreu e a 
bruxa boa diz que agora eles são de Dorothy e em 
um passe de mágica os sapatos apareceram em seus 
pés.
Dorothy pergunta a bruxa boa, como ela poderia 
voltar para casa e a bruxa boa lhe diz que a única 
pessoa que poderia lhe dizer isso, seria o mágico 
de OZ. A bruxa boa então lhe explica que para 
encontrar o mágico, basta seguir por uma faixa 
amarela pintada no meio da rua até a cidade das 
Esmeraldas, e foi o que Dorothy e Totó fizeram. 
Ao chegarem a uma parte do caminho em que a 
faixa se dividia para várias direções, Dorothy ficou 
em dúvida sobre para qual direção seguir e se 
perguntava em voz alta até que pode ouvir alguém 
dizer algo em um beco escuro com uma grade que 
só abria pelo lado de fora, era um mendigo que 
havia se trancado lá dentro por acidente dizendo 
para Dorothy que qualquer caminho seria bonito 
e que se Dorothy o soltasse, ele poderia mostrar o 
caminho e acompanhar ela.

Dorothy abriu a grade libertando o mendigo e 
disse a ele que estava indo em busca do mágico 
de Oz para que ele a ajudasse a voltar para casa 
e o mendigo a pediu que deixasse acompanhar 
ela na busca ao mágico, pois ele queria lhe pedir 
sabedoria. Dorothy então aceitou a companhia 
do seu novo amigo, e continuaram andando pelo 
caminho da faixa amarela. Mais a frente, Dorothy e 
o mendigo passavam em frente a um lugar cercado 
com muitas coisas velhas de metal abandonadas, 
decidiram entrar para ver o que mais tinha lá 
dentro e se depararam com um robô parado em pé 
em um dos cantos. Chegaram bem perto e olharam 
atentamente tentando descobrir algo ali quando 
Dorothy avistou um botão na parte de trás da 
cabeça do robô o e apertou. Luzes se acenderam 
em seus olhos, e ele começou a se mexer e falar, e 
os agradeceu por terem lhe dado vida novamente. 
Dorothy e o mendigo se admiraram com o corpo 
do robô, mas o robô lhes disse que por mais que ele 
tivesse um corpo resistente e com tantos circuitos e 
luzes, ainda lhe faltava um coração, e ao perguntar 
onde estavam indo, o robô decidiu também ir em 
busca do mágico de Oz para lhe pedir um coração.
Os quatro continuavam caminhando pela faixa 
amarela quando puderam ouvir alguém pedindo 
socorro com uma voz estrondosa. Correram e 
olharam atrás de uma parede e viram um rei 
grande e forte encurralado por um rato. O mendigo 
como não sabia nem mesmo o que era medo, correu 
e espantou o carro que assustava o rei, que os 
agradeceu muito terem o salvado e pediu para os 
acompanhar na busca pelo mágico de Oz para lhe 
pedir coragem.
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No caminho, a bruxa mandou que os seus cães 
fossem pegá-los agora que estavam na propriedade 
da bruxa, todos lutaram bravamente contra os 
cães, mas não conseguiram impedir que levassem 
Dorothy, que tinha os sapatos mágicos que a bruxa 
desejava, e Totó. Ao se depararem com a situação, 
viram que o dever agora seria resgatar Dorothy e 
o seu cãozinho, que conseguiu escapar do castelo e 
correu até eles para os ensinar o caminho rumando 
assim para o castelo da bruxa. O mendigo planejou 
a invasão e o rei a executou, atacando três dos 
guardas e vestindo suas roupas para se camuflarem.
Ao entrarem no castelo foram encurralados pela 
bruxa e seus guardas, que prometeu torturar eles 
um por um á começar pelo mendigo dando-lhe um 
banho. O mendigo não sabia o que era um banho e 
mostrou estar apavorado quando viu a bruxa vindo 
em sua direção com um balde d’água, Dorothy 
então agarrou a bruxa pelas pernas derrubando 
a água em cima de si mesma e derretendo. 
Ninguém sabia que a fraqueza da bruxa seri                                           
a simplesmente água. Os guardas da bruxa, 
cansados de suas ordens, festejaram e glorificaram 
Dorothy quando perceberam que assim como a 
bruxa má do leste, ela tinha também derrotado a 
bruxa má do oeste.
Assim, os cinco apanharam a vassoura e rumaram 
novamente para a cidade das Esmeraldas levando 
aquilo que o mágico de Oz queria. Ao chegarem, 
estavam diante do mágico novamente que os 
amedrontava por toda a sua imponência, e se 
surpreendeu quando percebeu que eles tinham 
conseguido pegar a vassoura da bruxa. 

 
Agora Dorothy, o mendigo, o robô, o rei e Totó, 
caminhavam pela faixa amarela rumo à cidade das 
Esmeraldas, na intenção de encontrar o mágico 
para realizar os seus desejos. Eram observados o 
tempo todo pela bruxa malvada, que estava tentando 
os impedir, colocando obstáculos em seu caminho. 
Quando eles finalmente avistaram, a cidade, a bruxa 
tentou impedir a sua entrada, o que os tornou ainda 
mais empolgados para alcançar o seus objetivos, 
passando por cima de tudo o que era colocado em 
seu caminho e chegando até o portão da cidade 
aonde novamente foram impedidos de entrar pelo 
porteiro que dizia ser impossível ver o mágico, pois 
ele não falava com ninguém, nem mesmo com o 
próprio porteiro.
Dorothy então, pensando que nunca conseguiria 
voltar pra casa, sentou-se nas escadas da entrada 
cidade e chorou muito sendo acolhida por seus 
amigos, o que emocionou o porteiro e disse que 
tentaria falar com o mágico para que os atendesse. 
Sendo assim, o mágico de Oz decidiu atender 
Dorothy e seus amigos que tremiam de medo em 
frente à imagem do mágico onde só se via sua 
cabeça em meio a fumaça e se podia ouvir a sua voz 
intimidadora. O mágico por sua vez os chamou um 
por um demonstrando já saber o que pretendiam 
pedir lhes dando uma condição, trazer a vassoura 
da bruxa má, só assim ele poderia atender os seus 
pedidos.
Todos tremiam de medo, pensando no que poderiam 
fazer para tirar a vassoura da bruxa e trazer até o 
mágico, rumando para o castelo daquela que tentava 
os impedir. 
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Totó viu algo estranho acontecendo atrás de uma 
cortina e decidiu ir checar, quando Totó puxou a 
cortina, todos viram então que o mágico era nada 
mais que apenas um cientista que viera da mesma 
cidade que Dorothy e que só estava se fingindo de 
mágico, a decepção foi enorme.
O cientista disse então que o mendigo não 
precisava de sabedoria, pois ele já tinha 
conseguido ela quando planejou tudo para que 
conseguissem chegar até ali e pegar a vassoura da 
bruxa, o
rei não precisava de coragem, pois ele já tinha 
conseguido ela quando lutou contra os cães e os 
guardas para pegar a vassoura da bruxa, e o robô 
não precisava de um coração, pois ele já tinha um 
símbolo do que era um coração desde quando ele 
soube do problema de Dorothy e resolveu tentar 
ajudar. Assim, todos eles estavam felizes exceto 
Dorothy que ainda não sabia o que faria para 
voltar pra casa. O cientista então disse que tinha 
um método para voltar, mas que estava guardando 
para uma ocasião especial.
Rumaram então para um foguete do lado de fora 
e embarcaram nele o cientista, Dorothy e Totó. 
Quando estavam para partir, Totó viu um gato do 
lado de fora e correu para tentar pegar, Dorothy 
também correu para tentar pegar Totó, mas o 
cientista já não podia mais parar o lançamento 
do foguete e Dorothy e Totó acabaram ficando 
pra trás. Dorothy novamente chorou, pois não 
tinha mais ideia do que faria para voltar quando 
novamente apareceu a bruxa boa dizendo que 
Dorothy poderia usar o seus sapatos mágicos 
para voltar pra casa. A bruxa boa disse então, que 
Dorothy só precisava correr o mais rápido que 

pudesse voltando pela faixa amarela, desse um 
pulo e gritasse “Não há lugar melhor que o nosso 
próprio lar” Dorothy então pegou Totó no colo, 
se despediu de todos e começou a correr, fazendo 
exatamente o que a bruxa boa tinha dito, quando 
Dorothy pulou e gritou, uma forte luz a envolveu e 
ela acordou com os latidos de Totó, no seu quarto 
de volta no apartamento.
Seus tios, o zelador, o carteiro e o serviçal 
estavam em volta de sua cama, e Dorothy 
pode notar a semelhança entre eles e 
seus amigos do Mundo de Oz e quando 
Dorothy os contou o que havia acontecido 
lá, todos a disseram e afirmaram que ela 
tinha dormido esse tempo todo, e nada 
passou de apenas um sonho.
Apesar de tudo ter sido bem real, Dorothy 
aprendeu muitas coisas no mundo de Oz. 
Seu amigo mendigo desejava sabedoria, 
mas quando precisou, ele foi extremamente 
sábio, o rei covarde queria coragem, mas 
quando se viu necessário ele teve a bravura 
de um leão, e o robô desejava um coração 
e nunca percebeu o quão bondoso ele era, 
e tudo isso rodeou os pensamentos de 
Dorothy para sempre. 



Descobrindo o Mundo
Descobrindo o Mundo





Thayna Luany
Nascida em 14 de Fevereiro de 1999 na cidade de São Paulo.
Mantém sua paixão por cinema e literatura desde pequena e 
compartilha a importância disso através de suas criações.
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Cauã adorava explorar e descobrir coisas novas na natureza, que 
cercava a cidade onde morava. Haviam tantas coisas novas para 
descobrir e era tudo cheio de vida.

Cauã adorava explorar e descobrir coisas 
novas na natureza, que cercava a cidade onde 
morava. Haviam tantas coisas novas para 
descobrir e era tudo cheio de vida.
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Certo dia, a cidade começou a mudar e as cores da natureza estavam 
sumindo. 

Certo dia, a cidade começou a mudar e as 
cores da natureza estavam sumindo. 

O que eram aquelas criaturas estranhas e enormes? 

O que eram aquelas criaturas estranhas e 
enormes? 

Aonde estava toda a natureza e a alegria?

Aonde estava toda a natureza e a alegria?
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Sua irmã, chamada Thayna, teve a ideia de irem em uma jornada 
para descobrir o que tinha de novo na cidade. 

Sua irmã, chamada Thayna, teve a ideia 
de irem em uma jornada para descobrir o que 
tinha de novo na cidade. 

Mas será que havia mesmo?

Mas será que havia mesmo?
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Enquanto andavam pela cidade, ouviram diversos sons e viram notas 
musicais que coloriam e alegravam a cidade. Eles se divertiram 
acompanhando o ritmo e seguiram pelo caminho.

Enquanto andavam pela cidade, ouviram 
diversos sons e viram notas musicais que 
coloriam e alegravam a cidade. Eles se 
divertiram acompanhando o ritmo e seguiram 
pelo caminho.
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Um pouco distante, encontraram um lugar na cidade onde 
várias pessoas pintavam e desenhavam. 

Um pouco distante, encontraram um 
lugar na cidade onde várias pessoas 
pintavam e desenhavam. 

Aquela era a arte, tão diferente e tão legal!

Aquela era a arte, tão diferente e 
tão legal!
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Eles entraram em uma biblioteca e era como um 
universo de histórias.

Eles entraram em uma 
biblioteca e era como um 
universo de histórias.

Cauã e sua irmã leram e imaginaram como 
seriam aqueles universos com bruxos, heróis, 
criaturas mágicas e outras galáxias.

Cauã e sua irmã leram e 
imaginaram como seriam 
aqueles universos com bruxos, 
heróis, criaturas mágicas e 
outras galáxias.
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Aquela jornada nunca teve um final, eles ainda tinham 
muitas coisas para descobrir, mas com o gesto simples 
de levar a cultura para todos, fizeram com que a cidade 
voltasse a ser colorida e cheia de vida. 

Aquela jornada nunca teve um 
final, eles ainda tinham muitas 
coisas para descobrir, mas com o 
gesto simples de levar a cultura 
para todos, fizeram com que a cidade 
voltasse a ser colorida e cheia de 
vida.
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A cidade pode ter mudado, mas a cultura e a natureza continuam lá, 
mostrando a beleza das coisas simples e como elas podem mudar o 
mundo.

A cidade pode ter mudado, mas a cultura e a 
natureza continuam lá, mostrando a beleza 
das coisas simples e como elas podem mudar o 
mundo.
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Que tal você descobrir o mundo?

1 – Visite um lugar que ainda não conhece em sua cidade junto com 
alguém importante para você.

2 – Ouça músicas diferentes do que você costuma ouvir.

3 – Crie e pinte desenhos diferentes.

4 – Leia um livro ou assista um filme e use sua imaginação para 
viajar na história que está lendo.

5 – Compartilhe as coisas que você aprendeu com diversas pessoas.

Que tal você descobrir o mundo?

1 – Visite um lugar que ainda não conhece em 
sua cidade junto com alguém que é importante 
para você.
2 – Ouça músicas diferentes do que você 
costuma ouvir.
3 – Crie e pinte desenhos diferentes.
4 – Leia um livro ou assista um filme e use 
sua imaginação para viajar na história que 
está lendo.
5 – Compartilhe as coisas que você aprendeu 
com diversas pessoas.



simplicidade...

Simplicidade...



Gabriela Bento de Paula
Designer, 22 anos, uma amazona apaixonada pelo que faz e 
encantanda com o universo infantil.

gabriela bento de paula
designer, 22 anos, uma amazona apaixonada pelo que 
faz e encantanda com o universo infantil.

vai diminuindo a cidade

vai aumentando a simpatia

Vai diminuindo a cidade

Vai aumentando a simpatia
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quanto menor a casinha

Quanto menor a casinha
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mais sincero o bom dia

Mais sin
cero o bom dia!

BOM DIA
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mais mole a cama em que durmo...
mais duro o chão que eu piso

Mais mole a cama em que durmo...

Mais duro o chão que eu piso

38

Tem água limpa na pia iatem água limpa na pia ia
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tem dente a mais no sorriso

Tem dente a mais no sorris
o
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busquei felicidade...
encontrei foi maria

Busquei felicidade...
Encontrei foi Maria
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ela, pinga e farinha
e eu sentindo alegria

Ela, pinga e farinha
E eu sentindo alegria
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café tá quente no fogo

Café tá quente no fogo
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barriga não tá vazia
Barriga não tá vazia
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quanto mais simplicidade...
melhor o nascer do dia!

Quanto mais simplicidade...Melhor o nascer do dia!
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Simples assim...

simples assim...
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LULU

LULU

coisas da imaginação



Andréia Mendes Cruz 
Paulistana, 35 anos, casada e mãe de dois filhos.
É uma pessoa que gosta de tudo um pouco,
gosta de cozinhar para a família e amigos.
É uma pessoa como todas, tem seus defeitos
e suas qualidades, essa é Andréia.

Ana tem uma família muito linda, na sua casa moravam 
ela, seu irmão Pedrinho, seu pai João, sua mãe Alice e o 
cachorro Lulu. 

(Ana primeiro imagina tudo e perguntava depois, e tudo 
o que ela imaginava era totalmente diferente do que as 
pessoas queriam falar.)

51
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Ana é uma menina muito inteligente e adorava imaginar coisas, 
principalmente palavras que ela não sabia o significado.
Um certo dia seu pai assistia TV na sala com seu amigo 
Tito, Ana e Pedrinho brincavam com o Lulu. Quando o 
amigo, Tito, comentou:
- Nossa, o Neymar joga um bolão.
Ana escutou e ficou pensativa, imaginando como seria o 
Neymar jogando um bolão. Assim que o amigo de seu pai 
foi embora, Ana logo perguntou:
- Papai, como é que o Neymar consegue jogar com um 
bolão?
- Não é esse bolão que você está pensando, o Tito quis 
dizer que o Neymar joga muito bem, entendeu, filha?
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No jantar, a família estava reunida na mesa, os pais de Ana 
conversando sobre o dia, todos animados quando a mãe de AAna 
comenta com o pai dela:
- Nossa, amor, hoje você comeu um pratão cheio de comida! Vo-
cês viram, Ana e Pedrinho? É assim que se faz.
Ana olhou para sua mãe e já estava imaginando um prato enorme 
de comida.
- Mamãe, como que meu pai consegue comer um prato tão grande 
de comida?
- Ai, Ana, quando a mamãe falou que o papai comeu um pratão de 
comida, eu queria falar que ele comeu bastante, entende agora?
- Haaaaa.

No jantar, a família estava reunida na mesa, os pais de 
Ana conversando sobre o dia, todos animados quando a 
mãe de Ana comenta com o pai dela:
- Nossa, amor, hoje você comeu um pratão cheio de 
comida! Vocês viram, Ana e Pedrinho? É assim que se 
faz.
Ana olhou para sua mãe e já estava imaginando um prato 
enorme de comida.
- Mamãe, como que meu pai consegue comer um prato 
tão grande de comida?
- Ai, Ana, quando a mamãe falou que o papai comeu 
um pratão de comida, eu queria falar que ele comeu 
bastante, entende agora?
- Haaaaa.
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No dia seguinte, o pai de Ana fez uma brincadeira com a 
sua mãe, mas ela não gostou nem um pouco, foi quando o 
seu pai falou:
- Nossa, amor, é só uma brincadeira! Você leva tudo ao pé 
da letra.
Ana como sempre imaginou a frase de seu pai.
- Papai, letras tem pés?
- Não, querida, eu queria falar que sua mãe é muito 
certinha, muito séria, entendeu?
- Sim.
Ana pensou: nossa, os adultos são tão complicados, falam 
uma coisa mas querem falar outra.

57



  Nossa, hoje eu

 trabalhei pra       

burro
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Em um belo sábado de sol, a família resolveu passear 
no parque, Ana e Pedrinho levaram as bicicletas 
para brincar, enquanto as crianças brincavam com as 
bicicletas, seu pai brincava com o Lulu.
De repente, Ana ouviu um senhor falar:
- Nossa, hoje eu trabalhei para burro.
E Ana logo imaginou a cena
- Papai, papai!
- Fala, filha.  
- Papai, como que se trabalha para burro?
- Filha, quando uma pessoa fala que trabalhou para 
burro, quer dizer que trabalhou demais, trabalhou muito 
e está cansada.
- Haaaa, entendi, papai.

59



QUANDO A FELICIDADE
SE MULTIPLICA

zzz...



Gabriela Ribeiro Paula
06/mar/2000, São Paulo.
“— Eu sou Gabriela Ribeiro — disse.
A garota no espelho não esboçou a menor reação. Não importava 
o que Gabriela fizesse, ela fazia exatamente o mesmo. Gabriela fez 
um movimento rápido, mas a garota era tão rápida quanto ela.
— Quem é você? — Perguntou Gabriela. 
Não obteve resposta, mas num breve instante se pegou em dúvida 
sobre quem teria feito a pergunta, se ela ou seu reflexo.”
Gaarder, Jostein

ESSA NA CAMA LIGANDO AS BOLINHAS É GABI. GABI GOSTAVA 
DE TENTAR SENTIR O SABOR DAS CORES, ADQUIRIU ESSE DOM 
DEPOIS QUE SEUS PAIS SE SEPARARAM AOS SEUS 4 ANOS DE 
IDADE.

QUANDO EM UM CERTO DIA OLHOU PELA JANELA E VIU 
MUITAS BOLINHAS COLORIDAS CAINDO DO CÉU, SENTIU 
TANTOS SABORES EM SUA BOCA, QUE ERA COMO VOMITAR 
ARCO-ÍRIS.
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DICIONÁRIO DO SABOR DAS CORES
algodão-doce
rosa
Espécie de doce feito exclusivamente com açúcar, é como um algodão de açúcar que 
derrete na boca e faz as crianças felizes em festinhas.

abacaxi
amarelo
Fruta amarga que deixa a boca penicando. Também conhecida como ananás.

baba de bruxa
roxo
Baba de bruxa é uma mistura de uva e pimenta, é mostrada pras crianças que estão de 
castigo.

maça caramelada 
laranja
Você tem que fazer força pra morder, mas o sabor é doce e promete muitas gargalhadas.

cereja
vermelho
Fruto da cerejeira, árvores grandes e rosas. Textura parecida com a da uva.

meleca
verde
Cientistas afirmam que não comer meleca é bom e faz bem pros dentes.

sorvete céu-azul
azul
Esse é o melhor sabor do dicionário, é mostrado pras crianças que dormem cedo todos 
os dias.
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VAI DAR TUDO
CERTO!

VAI DAR TUDO
CERTO!

GABI AINDA NA INFÂNCIA SÓ CONSEGUIA VER O LADO BOM 
DOS OCORRIDOS. NUM CERTO DIA, ESTAVA COM MEDO DE 
ERRAR OS PASSOS NA APRESENTAÇÃO DE BALÉ, E TEVE DUAS 
PESSOAS PARA LHE ACONSELHAR.
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GABI SEGUIU O CONSELHO DOS PAIS E DEU TUDO CERTO, 
ASSIM RECEBEU UMA MOEDA DE CADA UM PARA A 
PARABENIZAR.

Algum tempo depois...
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MAS RECEBEU BRONCA DOS DOIS POR TER COMIDO O DOCE 
QUE COMPROU ANTES DO ALMOÇO.
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NO DIA SEGUINTE SEU PAI COZINHOU A COMIDA FAVORITA 
DELA, QUE POR SINAL QUEIMOU.
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E SUA MÃE A LEVOU PARA A ESCOLA DE CARRO, 
ULTRAPASSANDO PELO MENOS ALGUNS FARÓIS VERMELHOS. 
POR MAIS QUE TIVESSEM QUE INVERTER OS PAPÉIS AS VEZES, 
ELES SÓ QUERIAM CUIDAR DA MENINA GABI DA MELHOR 
MANEIRA.

VROMMM...
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NO SÁBADO GABI FICA COM A MÃE QUE A ENSINA A PINTAR.

Sábado
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PINTE O SORVETE E A MELECA
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E SEU PAI NO DOMINGO A LEVA PARA PASSEAR NO PARQUE E 
ENSINA-LA A ANDAR DE BICICLETA COM DIREITO A ALGUNS 
TOMBOS.

Domingo
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AJUDE GABI A ANDAR DE BICICLETA 
ATÉ A LINHA DE CHEGADA
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O NATAL SE APROXIMA E GABI TEM DUAS ÁRVORES DE NATAL 
PARA DECORAR, MAS NÃO SABIA SE DECORAVA DE VERMELHO 
OU AMARELO, ENTÃO NA DÚVIDA DECOROU A DO SEU PAI DE 
VERMELHO E DA SUA MÃE DE AMARELO.
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EMBAIXO DA ÁRVORE DE SUA MÃE TEM UMA CASA DE BONECA, 
EMBAIXO DA ÁRVORE DE SEU PAI TEM UM COELHINHO DE 
PELÚCIA.
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UM NOVO ANO DE ESFORÇOS PARA FAZER GABI FELIZ CHEGA, 
MAS QUANDO SE AMA DE VERDADE A GENTE DÁ UM JEITO.

POIS SEUS PAIS AMAVAM TODOS OS ERROS QUE COMETERAM 
JUNTOS, E TODOS OS ACERTOS TAMBÉM, POIS O ACERTO QUE 
MAIS AMAM, ENFIM, ERA GABI.
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SEUS PAIS NÃO SÃO MAIS COMO UM SÓ.                    MAS GABI É FELIZ DUAS VEZES MAIS.
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SEUS PAIS NÃO SÃO MAIS COMO UM SÓ.                    MAS GABI É FELIZ DUAS VEZES MAIS.
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Que 

tal?
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Natália Ferreira Lourenço
Nasceu em 1993, na cidade de Suzano, mas foi em Poá onde 
cresceu e passou sua infância. 
Carrega consigo amor pelas artes e pelas ilustrações desde 
pequena.
Hoje estudante do curso de comunicação visual, sonha em se 
tornar uma ilustradora.
“Que tal?” é o pontapé inicial desta trajetória.
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Que 

tal?
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Que tal         deixar de enxergar somente os espinhos
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  e 
ver 

as r
osas

 no 
cam

inho
?
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Qu
e tal

    na chuva danç
ar, s

e d
ivertir

, e não se 

preocupar se o tem
po 

fech
ar e a chuva cair?
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Que tal

    sorrir mesmo se o seu 
den

te 
cai

r?
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Qu
e tal

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

 per doar, se em seu pé alguém pisar?
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Que tal

um abraço 
gostoso, e ser

 um amigo maravilhoso
?
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Um dia
de 

Pai e Filho



Bruno Yago da Silva
24 anos
Capitulo inspirado e dedicado ao meu filho
Lucca Gabriel Santos da Silva. 

A vida de pai solteiro nem é viver em um paraíso
porém as dificuldades já somem ao amanhecer com 
um belo sorriso.
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Logo cedo ele abre a porta da geladeira 
e já vem aquela criança ‘folgada’ 
me pedindo mamadeira.

100

gostaria de entender os desenhos 
que ele está assistindo, 
ou ao menos entender 
como algo tão simples está o divertindo?
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Logo após o café da manhã vem a hora do banho, 
vejo aquela criança com um sorriso estranho,

já percebo algo diferente naquele olhar, 
tenho certeza que ele não vai ser o único 

a se molhar
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mesmo sem se preocupar se 
iria ficar com alguma mágoa, 

lá veio aquele jato d’agua.

SHUA
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O engraçado é ver que para crianças, 
o dia todo é uma festa, 
logo após o seu banho já foi correndo 

para andar de bicicleta

Para cima e para 
baixo vai andando aquele moço, 

mas tem que fazer uma pausa, 
já é hora do almoço.
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É quando eu vejo que meu bebê já está 
virando homenzinho: - 
Olha, papai, já comi tudo sozinho.

Depois do almoço vamos escovar os dentes, 
pois ainda tem um longo dia pela frente
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A tarde vem sua brincadeira preferida, 
já chegou a hora, vamos lá soltar pipa.

Assim se vai toda a nossa tarde olhando para o céu, 
muita diversão com varetas e um papel.
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Aos poucos, vamos vendo a noite a chegar, 
já esta se aproximando a hora de descansar 

Preparo outra mamadeira, enquanto ele toma banho, 
durma bem, meu filho, não me esqueça em seus sonhos. 
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Mesmo passando por mais um dia cansativo, 
vejo que com sua presença 

o mundo é muito mais divertido.
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E depois de tantas brincadeiras e de tudo que aconteceu, 
realmente vejo que quem mais aprendeu nesse dia foi eu.

O que voçê aprendeu ? Desenhe aqui.
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Alexandre Caboclo de Lima Junior
Alexandre Junior, estudante de 18 anos, apaixonado pela 
maneira de como colocar suas ideias no papel, busca saber o que 
é e como fazer design.



aviso
a todo final de  

frase pergunte e você!





Quando eu crescer 
quero ser gente grande!
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Escutar 
Música!
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Mas não gosto de café
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Mas não gosto de café
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Eu gosto de desenho !
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Eu gosto de desenho !
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Só não gosto quando a 
professora fala meu 
sobrenome!
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E amo meu pai!
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A canção da Arte.



Leonardo Torreão

Ilustrador e Escritor
Brasileiro, 25 Anos
Hobby: Games digitais, Livros e COMIDA!

Desenho desde criança, aquela típica história, onde começa-se 
desenhando e termina como balconista, atendente ou pedreiro.
Mas quis ser diferente e levar esse barato de desenhar adiante,
e não contente, me tornei escritor (ou pelo menos tento ser, 
haha).
Sempre curti esse papo de expressão artística ou similaridade
mas infelizmente a cultura e o mundo artístico sofrem descaso 
ainda nos dias de hoje.
Pois há ausência de incentivo cultural e artístico para crianças e 
adultos aprender algo sobre arte ou cultura.
Mas espero por dias melhores, e poder realmente trabalhar 
com o que gosto e ganhar o suficiente por isso.
Pois como diz a senhora minha mãe, “Enquanto houver vida, há 
esperança.”

Um certo dia perguntei-me, o que realmente feliz me faria?
Essa era uma pergunta das quais não sabia responder entre outras.
Seria mais fácil responder uma única pergunta.
O que te faz triste?

Ah! Essa sim seria fácil, porque são tantas coisas,
que se eu fosse escrevê-las 

Não caberiam em somente duas páginas.
Desde o luxo à pobreza, à frustração e à tristeza

Sonhos inalcançáveis e a carência de destreza.

Por que será que a vida é assim?
Já ouvi de diversas maneiras que se não fosse assim, seria fácil.
E quem foi que disse que eu quero o fácil?
Tudo o que é fácil não tem valor!
Mas também consigo não trouxera a dor.
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Certa vez ouvi de um professor que o conhecimento pesava,
E já faz algum tempo que não sinto esse peso, será que é desleixo?
Desleixo NÃO! TRISTEZA!
Porque é difícil caminhar e não enxergar beleza.

É como estar ao vento
Por isso procuro um invento, crio, engenho, matuto, penso

E em minhas ilustrações e desenhos, há um relato, um sentimento.
Que em grande parte é abstrato, complicado. E por falta de ensejos

Apagados, rabiscados, jogados.
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Mesmo que há você não faça sentido, EU O FAÇO!
Porque a arte liberta e desata os nós, os embaraços.
Através dos desenhos me desencaixo do mundo real, entro em sintonia
com o meu eu interior e me desprendo do que me faz mal.

Creio que essa seja a solução, pintar, criar, desenvolver, riscar, contornar,
colorir, espelhar.

É como uma canção de ninar aos ouvidos.
Então cante, por favor CANTE! Aos seus filhos.

A canção da Arte.
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 A
 V

IA
GEM 



Dalva do Vale 
Paulistana, morou  no Maranhão por 8 anos, onde  
coordenou o espaço de lançamentos da 2ª Feira do 
Livro de São Luís, quando descobriu sua vontade de 
escrever. Durante o curso de Comunicação Visual 
teve a oportunidade de transformar a vontade em 
realidade e escreveu e ilustrou seu primeiro livro: A 
viagem. 

Estela 
estava 
triste

e 
nã

o 
sa

bi

a bem o porquê.
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   para todo o lado

em
 b

usca de algo

que pensava estar faltando.

Do
 a

lto
 de sua árvore olhava
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Para
         Estela

CORREIOS

Foi quando 
recebeu 
uma carta

Querida Estela

Hoje está um dia lindo!
Estávamos conversando e nos lembramos de que 
quando você ainda era muito pequena, sempre 
pedia para brincar no chafariz do parque.
Ficávamos felizes observando como você se 
divertia.
Esperamos que você esteja bem.

Com amor,

                               Mamãe e Papai
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Para
         Estela

CORREIOS
de alguém

especial.

m
uito
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  R

esolveu, então, fazer uma vi
si

ta
 e

 d

ecidiu viajar.
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  No caminho parou para se refrescar.
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SAUDADE

Quando chegou ao seu destino
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SAUDADE

descobriu que o que sentia era...
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Agora que visita 
frequentemente 
seus pais

Estela não sente 
mais tristeza 
alguma.
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A amazona deste capítulo tem uma grande paixão por animes, 

mangás, tokusatsu e cultura pop e geek em geral. Colaboradora 

do site Otacast, estudante do TCV 11, espera  na comunicação 

visual encontrar seu lugar.

Sem esperança, não existe caminho.

Juna Rafa . Rafaela Almeida
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Para preservar as 
caracteristicas da arte 

original dos mangás, 
este as próximas páginas 
deve ser lidas no sentido 

de leitura adotado no 
Japão, que é da direito 

para A esquerda, ou seja, 
de trás para a frente.



160 161



162 163

ReciCleiton 
Vamos reciclar

O meio ambiente salvar 
O planeta é de todos

Vamos nos unir! 
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Reduzir Reutilizar
Reciclar Recuperar

165

É importante separar todo lixo que 
temos aqui

Nos unindo para o ambiente ficar cada 
vez melhor

A garrafa pet que esta jogada nos rios 
Se reciclarmos podemos o planeta 

salvar 
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Todos nós devemos colaborar
É sempre possível reciclar  

recicleiton
Vamos reciclar

O meio ambiente salvar 
O planeta é de todos

Vamos nos unir!

167

para colorir 
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O Azul é para o papelão
Amarelo para metais
O verde para o vidro

E o vermelho para as coisas plásticas 
O marrom é para  orgânico

e o cinza é para o que não se recicla

Seguindo essas cores
Vamos salvar o planeta

recicleiton
Vamos reciclar           

O meio ambiente salvar 
O planeta é de todos

Vamos nos unir! 
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Não podemos  
deixar o meio ambiente morrer

Ele pede socorro
Vamos salvar, sempre reciclando 
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reciCleiton
Depende de todos nós

É o nosso compromisso 
Esse planeta é o nosso lar e 

vamos reciclar!
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reciCleiton
Vamos reciclar

O meio ambiente salvar 
O planeta é de todos

E Vamos nos unir!

177

obrigado pela leitura, as próximas páginas, você pode 
ler normalmente da esquerda para a direita.
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Dicas de Reciclagem 

Por que reciclar?

A reciclagem de materiais é uma medida muito positiva para preservar o meio 

ambiente e ajudamos muitos trabalhadores, principalmente de cooperativas, 

que trabalham com a reciclagem.

 

A coleta seletiva do lixo

Fazendo a coleta seletiva do lixo, ajudamos a qualidade de vida. Devemos 

separar o lixo orgânico do reciclável. Sempre encaminhando para pessoas ou 

empresas que retiram este material nas casas, indústrias, escolas e prédios.

 

Dicas

O lixo reciclável deve ser limpo antes de 

separá-los para a reciclagem. Potes e 

embalagens sujas podem gerar mau cheiros, 

além de atrair insetos ou ratos. Portanto é 

importante lavar aquele pote de iogurte 

antes de enviá-lo para a reciclagem.

 

Alguns materiais não são recicláveis,  e 

devem ser descartados nos lugares certos, pois 

no lixo comum contaminam o meio ambiente. 

179

Equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias de celular e lâmpadas, por 

exemplo, devem ser descartados em locais apropriados. Há muitos lugares 

no comércio que recolhem e encaminham para as empresas que descartam de 

forma apropriada, sem prejudicar o meio ambiente.

 

Você pode separar o lixo na coleta seletiva e encaminhar para a reciclagem: 

potes, garrafas e embalagens de plástico e vidro, papel sulfite, jornais, 

papelão, revistas, embalagens de metal, materiais de ferro, garrafas pet, sacos 

plásticos, canos de plástico ou metal, tecidos, couro, fios elétricos, pregos e 

parafusos.

 

Materiais não recicláveis: papel carbono, 

papel celofane, etiquetas adesivas, fitas 

adesivas, fotografias, latas de tinta e verniz, 

esponjas de aço, embalagens metalizadas, 

espumas, cabo de panela, esponjas de 

limpeza, embalagens de produtos tóxicos, 

vidros temperados, espelhos, porcelana, 

cerâmica, vidros refratários, cristais e 

isopor.

Seguindo essas dicas, colaboramos para o 

ambiente ficar cada vez melhor!
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PAPEL PLÁSTICO VIDRO

NÃO
RECICLÁVEL

ORGÂNICO
METAL

Cores e significados da Coleta Seletiva
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Desenhe o ReciCleiton
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Caça-Palavras

Encontre os nomes dos materias que devem ser reciclados:

• metais  
•  latas
• jornais
• vidros
• plásticos
• papéis
• garrafas
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Visite o site  
www.otacast.com.br  e veja o 

vídeo completo e a versão digital 
deste capítulo.

Com um pequeno gesto, podemos salvar o 
planeta!

 
Vamos juntos aprender o benefício que a 

reciclagem traz para todos nós!

obrigado pela 
leitura



Contos 
Que Te 
Conto

1
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