Coisas de crianças
Era uma vez uma mamãe que cuidava
muito bem dos seus filhinhos. Seu bebê
estava no colo da mamãe pedindo
papinha, pois ele estava com fome. Ela foi
para cozinha e preparou uma comidinha
muito gostosa para as crianças e falou:
- Comam tudo e depois vamos escovar os
dentes e lavar as mãos para ir pra escola!
O bebê chorava e sua mãe não conseguia
escovar os dentes deles. Então o papai
veio ajudar e começou a brincar com as
crianças com a escova e o sabonete. O
papai fazia o movimento de um trenzinho
com a escova e deslizava o sabonete nas

mãos das crianças. Assim todos ficaram
limpinhos e perfumados.
A menina maiorzinha era a Nina, tão
bonita, tão boazinha e de bom coração
que mais parecia uma fada!
Nina gostava de livros de histórias, pois ela
já sabia ler e gostava de contar histórias
para o seu irmãozinho. Na sua mochila ela
guardava os seus livros e levava todos os
materiais para a escola.
Chegando à escola a professora da Nina
parecia triste. Será que ela estava doente?
Não, ela não estava doente. Ela estava
triste porque um dos meninos da classe, o
Raul, que era o mais bagunceiro estava
chorando. Ele estava correndo no pátio da
escola e escorregou numa casca de
banana e caiu no chão. Ele ficou muito
assustado. Não aconteceu nada grave e a
professora não brigou com ele, mas falou
para ele melhorar o comportamento e
pediu para Nina ensinar pra ele as boas
maneiras e as coisas boas para não se
machucar na escola.
Depois disso a professora pediu para
convidar todos os amiguinhos para irem
ao parque brincar. Na hora do recreio
todos ficaram felizes, pois tiveram uma
bela surpresa: bolo de chocolate, do
aniversário da professora!
Foi uma festa linda e todos cantaram
parabéns para a querida professora! E até

o Raul se comportou.
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