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Colégio-Creche Nossa Senhora da Bonança do Candal 



 

EErraa  uummaa  vveezz,,  uummaa  sseemmeennttiinnhhaa,,  qquuee,,  aarrrraassttaaddaa  

ppeelloo  vveennttoo,,  ffoorraa  ddaarr  aa  uumm  qquuiinnttaall..  OO  qquuiinnttaall  ppeerrtteenncciiaa  

aa  uummaa  ffaammíílliiaa  hhuummiillddee,,  aa  ffaammíílliiaa  CCoossttaa..  

 



 

NNeessttaa  ffaammíílliiaa,,  eexxiissttiiaa  uummaa  mmeenniinnaa  mmuuiittoo  

ccuurriioossaa..  TTããoo  ccuurriioossaa,,  ttããoo  iinntteerreessssaaddaa  ee  ttããoo  

aatteennttaa  qquuee,,  ttooddooss  ooss  ddiiaass,,  aaddoorraavvaa  oollhhaarr  ee  

ccuuiiddaarr  ddaass  ssuuaass  ppllaannttiinnhhaass..    

MMaass,,  nneessssaa  mmaannhhãã  ddee  pprriimmaavveerraa,,  nnããoo  ppôôddee  

ffaazzeerr  oo  qquuee  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ffaazziiaa,,  ppooiiss  eessttaavvaa  aa  

cchhoovveerr  iimmeennssoo..  CChhoovviiaa  ttaannttoo  qquuee,,  ddee  ddeennttrroo  

ddee  ssuuaa  ccaassaa,,  oollhhaannddoo  ppeellaa  jjaanneellaa,,  jjáá  eenncchhaarrccaaddaa  

ppeellaa  cchhuuvvaa,,  ssee  oobbsseerrvvaavvaamm  ooss  mmiillhheennttooss  

gguuaarrddaa--cchhuuvvaass  aa  ccoorrrreerreemm  ppaarraa  aass  vváárriiaass  ccaassaass,,  

ppooiiss  nnaa  rruuaa  nniinngguuéémm  qquueerriiaa  eessttaarr..    

 



PPoorréémm,,  aa  sseemmeennttiinnhhaa  eessttaavvaa  ccoonntteennttee  ccoomm  oo  tteemmppoorraall,,  ppooiiss  aassssiimm  

ppooddeerriiaa  aalliimmeennttaarr--ssee  ee  tteerriiaa  aa  hhuummiiddaaddee  nneecceessssáárriiaa  ppaarraa  ssee  ddeesseennvvoollvveerr  ee  

ppooddeerr  ggeerrmmiinnaarr,,  ttrraannssffoorrmmaannddoo--ssee  aassssiimm  nnuumm  ppeeqquueennoo  rreebbeennttoo  ddee  

mmaacciieeiirraa..  AAss  ppeeqquueennaass  rraaíízzeess  aaiinnddaa  eerraamm  ppeeqquueenniinnaass,,  mmaass  ccoomm  aaqquueelleess  

cchhuuvviissccooss,,  ppooddiiaamm  ccrreesscceerr  ee  ccrreesscceerr,,  aattéé  aa  sseemmeennttee  ssee  ttrraannssffoorrmmaarr  nnuummaa  

ppllaannttaa  ttããoo  aapprruummaaddaa  ccoommoo  aallgguummaass  ppllaannttiinnhhaass  qquuee  rreeppoouussaavvaamm  ssoobbrree  ooss  

vvaassttooss  vvaassooss  ddoonnddee  vviivviiaamm..  

 



 

 NNoo  ddiiaa  sseegguuiinnttee,,  aa  sseemmeennttiinnhhaa  lleevvaannttoouu--ssee  mmaaiiss  cceeddoo  ddoo  qquuee  oo  

ccoossttuummee,,  ee  rreeppaarroouu  qquuee  ssee  eennccoonnttrraavvaa  nnuumm  llooccaall  ddiiffeerreennttee..  EErraa  mmaaiiss  

ffeecchhaaddoo  ee  ppeeqquueennoo,,  ee  àà  ssuuaa  vvoollttaa  eessttaavvaa  tteerrrraa  ffooffiinnhhaa  mmiissttuurraaddaa  ccoomm  

ccoommppoossttoo  nnuuttrriittiivvoo..  AA  ssuuaa  ccaassaa  eerraa  aaggoorraa  uumm  vvaassoo..  SSeerráá  qquuee  aa  ttiinnhhaamm  

ccoollooccaaddoo  nnaaqquueellee  llooccaall  dduurraannttee  aa  nnooiittee??    

 



 

AA  ccaammaa  oonnddee  ssee  eennccoonnttrraavvaa  eerraa  ttããoo  ffooffiinnhhaa  ee  nnããoo  llhhee  ffaallttaavvaa  aalliimmeennttoo,,  

qquuee  nneemm  ssee  pprreeooccuuppoouu  mmaaiiss  ccoomm  iissssoo..  OO  qquuee  llhhee  iinntteerreessssaavvaa  nnaaqquueellee  

mmoommeennttoo  eerraa  ccrreesscceerr,,  ccrreesscceerr  aattéé  mmaaiiss  nnããoo  ppooddeerr..  NNoo  eennttaannttoo,,  ee  

aappeessaarr  ssee  eessttaarr  aa  ddeesseennvvoollvveerr  bbeemm,,  aaiinnddaa  nnããoo  ccoonnsseegguuiiaa  vveerr  aass  oouuttrraass  

ppllaannttiinnhhaass  qquuee  vviivviiaamm  nnaaqquueellee  qquuiinnttaall..  EEllaa  ccoonnssiiddeerraavvaa--ssee  ppeeqquueennaa  ee  

iinnssiiggnniiffiiccaannttee,,  aaoo  llaaddoo  ddaass  ggrraannddiioossaass  ppllaannttaass  qquuee  lláá  hhaabbiittaavvaamm.. 



 

 

 

 

 

PPaassssaaddooss  aallgguunnss  mmeesseess,,  ddaa  sseemmeennttiinnhhaa  jjáá  

ppoouuccoo  ssoobbrraavvaa..  AAss  ssuuaass  rraaíízzeess  ttiinnhhaamm  

ccrreesscciiddoo,,  jjáá  ppoossssuuííaa  uumm  bbeelloo  ee  ddeellggaaddoo  ccaauullee,,  

ddee  oonnddee  bbrroottaavvaamm  ppeeqquueennaass  ffoollhhaass  vveerrddeess..  EEllaa  

ttiinnhhaa--ssee  ffiinnaallmmeennttee  ttoorrnnaaddoo  nnuummaa  ppeeqquueennaa  ee  

bbeellaa  mmaacciieeiirraa..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOss  aannooss  ffoorraamm  ppaassssaannddoo,,  ee  aa  mmeenniinnaa  ffooii  ccuuiiddaannddoo  ttããoo  bbeemm  ddeellaa,,  qquuee  ssee  

ttoorrnnoouu  uummaa  ppeeqquueennaa  áárrvvoorree,,  vviissttoossaa  ee  eelleeggaannttee,,  ddaass  mmaaiiss  bbeellaass  áárrvvoorreess  

aallgguummaa  vveezz  vviissttaass.. 



 

 

 

 

 

DDaa  mmaacciieeiirraa,,  qquuee  jjáá  nnããoo  eerraa  uummaa  sseemmeennttiinnhhaa,,  bbrroottaavvaamm  aass  mmaaiiss  bbeellaass  

fflloorreess,,  qquuee  llooggoo  ddeerraamm  lluuggaarr  aa  ppeeqquueennaass  ee  lliinnddaass  mmaaççããss  eennccaarrnnaaddaass..  

AA  ppaarrttiirr  ddeessssee  ddiiaa,,  eenncchheeuu--ssee  ddee  oorrgguullhhoo  ee  ccoomm  mmaaiiss  vvoonnttaaddee  ee  

aauuttooeessttiimmaa  ppaarraa  vviivveerr  ccoomm  aalleeggrriiaa.. 



NNuummaa  mmaannhhãã  ddee  ssooll,,  aa  mmeenniinnaa  ffooii  àà  mmaacciieeiirraa,,  vveerriiffiiccoouu  ssee  aass  ssuuaass  

ffoollhhaass  aapprreesseennttaavvaamm  aallgguunnss  ssiinnaaiiss  ddee  ddooeennççaa  ee  aapprroovveeiittoouu  ppaarraa  ccoollhheerr  

aallgguummaass  mmaaççããss  ppaarraa  aa  ssoobbrreemmeessaa..  EEllaa  ffiiccoouu  mmaarraavviillhhaaddaa  ccoomm  aa  bbeelleezzaa  

ddaaqquueelleess  ffrruuttooss.. 



JJáá  nnaa  hhoorraa  ddoo  aallmmooççoo,,  aa  mmããee  ddaa  

mmeenniinnaa  ccuurriioossaa  llaavvoouu  aass  mmaaççããss  

bbeemm  llaavvaaddiinnhhaass  ppaarraa  ttiirraarr  aa  ppooeeiirraa..  

DDee  sseegguuiiddaa  ccoorrttoouu--aass  eemm  qquuaattrroo,,  

ccoollooccoouu--aass  nnuummaa  ttaaççaa  ee  sseerrvviiuu--aass.. 



 

 

 

 

 

 

 

EErraa  uumm  aallmmooççoo  ddee  ffaammíílliiaa  qquuee  rreeuunniiaa::  ooss  aavvóóss,,  ooss  nneettooss,,  ooss  ttiiooss,,  ooss  

ssoobbrriinnhhooss  ee  pprriimmooss……  EE  ttooddooss  ttiivveerraamm  oo  pprraazzeerr  ddee  ssee  ddeelliicciiaarr  ccoomm  aaqquueellaass  

bbeellaass,,  ddeelliicciioossaass  ee  nnuuttrriittiivvaass  mmaaççããss,,  qquuee  ccoommeeççaarraamm  nnuummaa  sseemmeennttiinnhhaa  

ee  aaccaabbaarraamm  nnoo  pprraattoo  ddee  uummaa  ffaammíílliiaa  iinntteeiirraa!! 



 FFiimm  


