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leitura para gente pequena que pensa grande

   Palavra Cantada:

Pauleco e Sandreca em: medo do escuro

Dr. Glob explica:
como se forma 
o arco-íris?

escola?! quero mais é brincar em casa!
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A festa do pijama e  
a caixinha de beijos

 
texto: Stéphanie Habrich, ilustração: Mateus Riosconta pra mim

Havia chegado o dia da festa na casa do amigo Victor, e 
o Theo preparava sua mochila para dormir a sua primeira 
noite fora de sua casa! A mochila já estava quase pronta 
com seu pijama novo, seu macaquinho mico e sua escova 

de dente... quando sentiu 
um aperto no coração: 
como iria conseguir 

dormir sem o beijo de 
boa noite de seu pai e de 

sua mãe?
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“Não se preocupe”, disse sua mãe. “Seu pai e eu 
preparamos uma caixinha de beijos de boa noite 

para você levar.” “Cada vez que você precisar de um 
beijo abra a caixinha e cole um dos papeizinhos com 

nossos beijos contra a sua bochecha!”

A noite logo chegou e depois de muita farra entre os 
amigos e uma guerra de travesseiros, os pais de Victor 
mandaram todos para a cama e desligaram as luzes.
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Mas no silêncio do escuro, ouviam-se alguns 
choros tristes dos que não conseguiam dormir...

Ainda bem que o Theo tinha uma caixa cheia de 
beijos para dividir com todos os seus amiguinhos!

fim
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texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Gilles Eduarvocê sabia?

Como se forma 
o arco-íris?

Você já reparou que em alguns dias, logo após a chuva, 
aparece um arco todo colorido no céu? esse arco superbonito 
se chama arco-íris. Mas como será que ele se forma?

isso acontece quando um raio de sol atravessa uma gota 
de água da chuva. a luz do sol passa por dentro da gota 
de água, muda de direção e isso cria sete cores: vermelho, 
laranja, amarelo, verde, azul, turquesa e violeta, que são as 
cores do arco-íris!

Que tal fazer uma experiência para entender melhor como 
isso funciona? primeiro, peça para um adulto comprar um 
prisma. Mas... o que é um prisma? um prisma é um cristal 
transparente com muitos lados.  
agora, com um prisma na mão, coloque-o na direção da luz 
do sol e veja o que acontece! gostou?
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texto: Zé Tatit, ilustração: Célia Catunda

para ouvir esta canção,  
acesse www.palavracantada.com.br/medodoescuro

canta comigo



aposto que todo dia você se 
pergunta a mesma coisa “por que 

eu tenho que ir para a escola? 
É tão mais legal ficar em casa 

brincando!”. Mas é aí que você se 
engana: na escola você também 

brinca e, melhor ainda, pode pular 
corda, jogar amarelinha, desenhar e 
dançar com todos os seus amigos!

texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Virginia Allyn

por que devemos 
ir para a escola?

explica pra mim
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Na escola, você faz novos amigos o 
tempo todo, crianças com as quais 

você pode conversar, trocar opiniões e 
brincar até perder o fôlego! a escola 
também permite a você viajar para o 
mundo mágico das histórias, conhecer 
personagens diferentes (daqueles que 
só vemos nos nossos sonhos) e ter 

muitas outras aventuras! 

a professora é alguém que está lá 
para ajudá-lo, uma pessoa em quem 
você pode confiar e com quem pode 

contar para o que precisar!  
Mas, será que tudo vai ser sempre 

igual? lógico que não! Na medida em 
que você cresce, a escola muda junto 

com você, ajudando-o a descobrir cada 
vez mais novas surpresas  

sobre a vida.

tem certeza de que ainda prefere  
ficar em casa?
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Mas...é só para isso que a escola 
serve? claro que não! Na escola 
você também aprende a ler e 

escrever, além de estudar sobre o 
mundo e a vida que nos cerca. 



Encontre estes  
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ilustração: Elisabeth Teixeiravocabulário
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Este é o Dudu!  
– “Eu adoro brincar de esconde-esconde.”

Muitas vezes Dudu faz coisas perigosas.  
– “Olha como eu sou sapeca!” 1918

 
fotografia: Pedro Loes, elefante: Dorisdudu
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Mas o brinquedo predileto dele é o balanço.  

–  “Gosto de balançar bem alto!”
Dudu adora observar do alto.  

–  “Eu sou o rei do mundo!”



eu pulo que nem um coelho... ih, um coelho de verdade!

Hei, eu sou babu...

Aonde vamos, coelho?

eu não sou um coelho.
    mas podemos ser amigos!

obrigado, coelho. feliz páscoa!

4 5
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Babu
1

32 7

sou um coelho!

texto e ilustração: Gilles Eduarquadrinho
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ilustração: Jannie Hobrinca comigo

geNtil ou MalVado?
Que fofinho este pequeno gato,  

dê um beijinho nele!

Nossa que bruxa assustadora,  
belisque o nariz dela!

 ai que lobo malvado, 
dê um tapa no focinho dele!

Que fofinho este ursinho, faça um 
carinho na cabecinha dele...
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tá com fome?

os cães enxergam 
apenas em algumas 

cores: azul, amarelo e 
cinza. e não conseguem 
diferenciar vermelho,  

verde, amarelo  
e laranja.

você já reparou como 
os cães estão sempre 
cheirando tudo o que 
encontram? o olfato 
deles é muito melhor 
do que o nosso e 
funciona como fonte 
de informação.

os cães estão sempre 
atentos e são capazes 
de interpretar a voz 
das pessoas, seus 

gestos e a expressão 
de seus rostos.

 
o costume dos 

cachorros de dar voltas 
antes de deitar é uma 

herança de seus ancestrais, os 
lobos. estes se comportavam 
dessa forma para se prevenir 

de espinhos ou qualquer 
outra coisa que pudesse 

machucá-los.

os cães machos fazem 
xixi com a perninha 

levantada para urinar 
na altura do focinho 
de outros cachorros 
e, assim, demarcar 

território.Já viu cachorro 
comer grama?  

eles fazem  
isso para limpar  
o seu intestino. os cães possuem 

a habilidade de 
perceber sons que 

podem parecer 
idênticos para nós!

eles são 
descendentes dos 
lobos selvagens 

e primos das 
raposas.

 
texto: Bianca Ziccarellibicho amigo
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As quatro 

“almofadinhas” das 

patas dos cães servem 

como amortecedores, 

diminuindo o impacto 

nas corridas e saltos.
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texto e ilustração: Florence Breton


