
Minha casa é um labirinto de livros e a estante do meu quarto 
bem que podia ser infinita, mas não é. Vive lotada! Então, de 
vez em quando, eu envio para a escola os livros que já não 
leio e trago para casa um livro novo. Quando começo a ler 
uma história, parece que estou viajando sem sair do lugar. Se 
o livro é bom mesmo, não consigo largar de jeito nenhum. 
Levo o livro comigo para a rede, para a cozinha, para a escola 
e até para o banheiro! E você? Gosta de ler também?

O seu livro favorito é:

O último livro que leu foi:

Quais os livros que seus pais mais gostaram de ler quando 
tinham a sua idade?

1.

2.

3. 

Quais os livros que seus avós leram e nunca esqueceram?
1.

2.

3.

Que livros você ainda gostaria de ler? 

Uma estante infinita



Aqui você pode fazer uma lista dos livros mais lidos da sua 
estante:

1.

2.

3. 

4.

5.

       MEUS LIVrOs FAvORIToS

PípPi Meialonga,  de Astrid Lindgren
Matilda,  de Roald Dahl
OdiSseia,  de Homero, recontada por Ruth Rocha
O hoBbit,  J.R.R. Tolkien
JuDy MOodY,  de Megan McDonald
MafAlda,  de Quino 
Asterix,  de Uderzo e Goscinny
Raul dA feRrugEm azul, de Ana Maria Machado 
Marcelo, mARMELO, MaRtelo,  de Ruth Rocha 
o MeniNo maluqUinho,  de Ziraldo 
E poderia continuar numa lista sem fim…



Gulodices!
Meu avô Pedro era muito corajoso para experimentar comi-
das. Uma vez comeu até churrasquinho de cobra no meio da 
selva amazônica, já pensou?! Minha mãe outro dia preparou 
caracóis e disse que na França essa comida é muito chique e 
se chama escargot. Eu fechei os olhos, tomei coragem e provei. 
Sabe que ela colocou uma manteiga com ervas e ficou super-
gostoso? Um dia eu gostaria de provar a ambrosia dos deuses, 
mas isso só o Samba comeu até agora. Deve ser uma delícia!

Você já experimentou comidas diferentes de lugares distantes?  

Qual foi a coisa mais gostosa que comeu? 

Qual a coisa mais esquisita que provou? 

Você tem coragem de provar comidas novas ou sempre 
torce o nariz quando aparece uma novidade na mesa?

O que não teria coragem de comer de jeito nenhum?



COMIDAS EsTRaNHAS QUE JÁ PrOVEI:

Na França eles 
chamam de escargot. 

Até que é gostoso.

CAracóis 

ALface 

mosquito

sAlmão cru

Rã 
 Breno 
 me enganou. 
 Disse que era 
galinha e comi 
   sem saber, 
   mas gostei.

Engoli sem querer quando estava tagarelando. Eca!

Toda vez que como 

folhas me sinto 
uma lagarta.

Sempre como 
quando vou a 
restaurante 

    japonês. 
    Adoro!



Quando quero ficar sozinha para ler meus livros, escrever, ou-
vir música, imaginar alguma nova aventura ou pensar no que 
der vontade, entro na minha rede mágica e fico quietinha lá 
dentro. Então, vivo uma espécie de viagem virtual por meus 
pensamentos mais secretos. Quando estou fechada na rede, 
penduro uma plaquinha com o aviso: NÃO PERTURBE, 
GENTE PENSANDO! Porque mesmo que eu esteja “apenas” 
pensando, posso estar pensando numa coisa importantíssima!

Lugar para 
  pensamentos perdidos



Onde você prefere ficar sozinho:

(  )  na cama do seu quarto
(  )  no sofá da sala
(  ) na rede da varanda
(  )  no chuveiro
(  ) no play
(  ) num belo jardim
(  ) num armário
(  ) no galho de uma árvore
(  ) na praia
(  )  na fazenda
(  )  na escola
(  )

O que mais gosta de fazer nesse lugar todo seu?

Já mostrou para alguém o seu lugar favorito? 

Que ideias incríveis você já teve quando estava quieto no 
seu canto? 

nãO
PertuRbE,
gEnte

pensando




