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ERA UMA VEZ...

“ Planetas 
Estranhos...”

Em um belo reino distante, havia três 

meninas amigas. Um dia elas saíram para passear 
e encontraram um portal para Marte. Elas entraram 
nesse portal, mas com uma senha secreta que era 
A.G.J. Você acredita que elas estavam com uma 
roupa qualquer e quando chegaram em Marte 
estavam com roupas de astronautas ROSA.

Lá encontraram marcianos que as levaram 
para três cadeiras saltitantes, que foram levando 
as meninas para um planeta desconhecido, que 
com certeza elas descobriram e colocaram um 
nome diferente que se chamava: Lina Linólica e 
colocaram uma bandeira. Elas foram descobrindo 
outros planetas mais pela frente que elas colocaram 
os nomes de Máxima, Pamela, César, Carol, Débora, 
Sueli, Lilian, Rafaela, Fabiane, Denise, Érica, 
Lidiane, Keli, Rosa, Karin, Déborah e Renato. Julia 
começou a morar no planeta Máxima e Linolica!

Giovanna começou a morar em cinco planetas:  
Karin, Máxima, Lina Linólica, Lilian e Keli

Anna morou no planeta Rafaela e no planeta 



Carol, já que não tinha ninguém morando!!!
E em cada final de semana elas se visitavam e 

trocavam de planeta, e foi assim até elas morrerem...

FIM!



Chapeuzinho Vermelho

Era uma vez uma menina chamada Cecília, ela 
recebeu o apelido de Chapeuzinho Vermelho, 
porque só usava um capuz vermelho.
   Um belo dia, ela foi passear pela floresta, então se 
aproximou dela um urso com um cachorro mutante, 
mas o urso não desgrudava do cachorro.
    Por isso a Chapeuzinho adotou os dois, e eles 
ficaram muito amigos.
    Depois de algumas horas, Chapeuzinho encontrou 
um lobo todo relaxado que lhe disse assim: 
-Pode passar que eu não vou te comer, ou melhor, 
pegar a sua cesta!
-Obrigada por me deixareu passar.
-De nada!
-Tchau, Beijos outro dia a gente se encontra!
-Tá!
 

Fim!
 
 
 



 


