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Pré contos  



   Um dia, um cientista inventou uma máquina do tempo e a usou para 

viajar ao cretáceo na Mongólia onde havia muitos dinossauros: como o 

Protoceratop, Prenocephalo, Oviraptor e principalmente Velociraptor 

Mongolizes. 

   Enquanto caminhava pelo deserto de Gobi encontrou uma manada de 

Protoceratop sendo atacada por um grupo de Velociraptores. Como eles 

não conseguiam abater um Protoceratop eles atacaram o cientista, mas 

sentiram um cheiro de carne no bolso do homem ai se fingiram de 

bonzinhos,  então o homem deu a carne e ficaram amigos. 

    Mas quando o cientista dormia um pequeno grupo de motoqueiros 

Oviraptores roubaram a comida. 

     No dia seguinte percebeu que foi roubado e foi obrigado a caçar, 

depois de vários dias sem comida, faminto atacou um grupo Prenocephalo 

e todos morreram por causa do cometa que caiu na Terra. 

    Então o Velociraptor Mongolizes acordou e viu que era um sonho. 
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   Era uma vez uma garota chamada Rosa, mas todos a chamavam de 

Chapeuzinho Roxa. Uma vez sua mãe ficou doente e sua vó tinha o 

remédio, então Chapeuzinho tinha que buscá-lo. Na floresta havia três 

caminhos: no 1º havia morcegos, no 2º havia panteras e no 3º havia onças 

pintadas muito assustadoras. Então ela foi no 3º caminho porque as onças 

eram pintadas. 

   No caminho encontrou um velho banguela que disse: 

   -Se você for por esse caminho ira ficar banguela também, pois há um 

dentista doidão que fica arrancando os dentes das pessoas numa cadeira 

elétrica, então, se você tentar fugir vai ser eletrocutada. 

    Antes de entrar na floresta pegou uma cárie de mentira para assustar o 

dentista. No caminho viu o dentista, e o assustou. Pegou a cadeira, pôs o 

dentista nela e o amarrou, eletrocutando-o. 

   Conseguiu chegar à casa da vó, pegou o remédio e foi para casa. Quando 

chegou lá, foi rapidamente dar o remédio para sua mãe.  

     No dia seguinte sua mãe estava melhor do que nunca e todos viveram 

felizes para sempre.  

 

 

 

  A CHAPEUZINHO ROXA 


