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APRESENTAÇÃO
A coleção “Lelo amarelo belo” é dirigida para crianças
de 01 a 05 anos de idade. Dividida em 3 volumes: volume I
(para crianças de 01 a 02 anos), volume II (para crianças
de 03 a 04 anos) e o volume III (para crianças de 05 anos)
de idade.

São textos curtos que devem ser contados pelo
professor ou responsável, à criança, de forma lúdica,
cuidadosa e com zelo.

Alguns temas podem ser considerados muito difíceis
para a tenra idade, mas tenho por base que toda criança
deve aprender o verdadeiro conceito das coisas.

Peço aos professores e responsáveis que respeitem a
imaginação da criança e permitam que ela crie o que
quiser, mesmo quando a atividade sugerida não estiver
sendo respondida conforme solicitado. O que interessa
aqui é a imaginação.

Com afeto,

Rosângela Trajano

Professora de Filosofia



O menino e as estrelasO menino e as estrelasO menino e as estrelasO menino e as estrelasO menino e as estrelas

Rosângela Trajano

Era uma vez um menino que gostava de contar estrelas.

Ele anotava a quantidade de estrelas na sola do seu sapato.
Um dia ele perdeu o sapato e teve que começar a contar tudo
de novo.



Escreva uma história sobre as estrelas.



BentBentBentBentBento e a poça d’águao e a poça d’águao e a poça d’águao e a poça d’águao e a poça d’água

Rosângela Trajano

Havia uma poça d’água no meio da rua, mas Bento

precisava passar para o outro lado. Então ele encheu um
balãozinho, segurou-se nele e, de repente, chegou do outro
lado da rua.



Escreva uma história sobre a água.



O melão fO melão fO melão fO melão fO melão falantealantealantealantealante

Rosângela Trajano.

Era uma vez um melão falante. Nunca ficava calado nem

quando dormia. Todos os dias as outras frutas precisavam
tapar os ouvidos se quisessem dormir, pois o melão além de
falar muito falava alto, também.



Escreva uma história sobre uma fruta que goste.



O pássarO pássarO pássarO pássarO pássaro perdidoo perdidoo perdidoo perdidoo perdido

Rosângela Trajano

O pássaro saiu do seu ninho pela primeira vez. Voou, voou

e voou. Na hora de voltar para casa esqueceu o caminho.
Começou a chorar, mas seu pai chegou logo e o levou para
casa novamente.



Escreva uma história sobre um pássaro.



O boneco de DadoO boneco de DadoO boneco de DadoO boneco de DadoO boneco de Dado

Rosângela Trajano

Dado só dormia com o boneco do seu lado, mas nessa

noite o boneco desapareceu. O pai, a mãe, a irmã mais velha de
Dado foram procurar o boneco e nada. De repente, Dado achou
o boneco no cesto de roupas.



Escreva uma história sobre um boneco seu.



A menina pintA menina pintA menina pintA menina pintA menina pintoraoraoraoraora

Rosângela Trajano

A menina gostava de pintar. Ela pintou uma casa que ficou

muito bonita: o teto pintou de vermelho, as paredes de marrom
e a porta de preto.



Escreva uma história sobre uma pintura.



Aninha, a bailarinaAninha, a bailarinaAninha, a bailarinaAninha, a bailarinaAninha, a bailarina

Rosângela Trajano

Aninha é uma bela bailarina. Ela gira, gira no ar. Fica nas

pontas dos pés. Um dia, machucou o pé esquerdo e ficou sete
dias sem bailar. Deitada na sua caminha sonhava com o balé.
Mas assim que ficou curada foi logo bailar para muitas pessoas
verem.



Escreva uma história sobre o balé.



A ausência do tio JA ausência do tio JA ausência do tio JA ausência do tio JA ausência do tio Jorgeorgeorgeorgeorge

Rosângela Trajano

No jantar estavam todos da família menos o tio Jorge.

Ele estava ausente pela primeira vez. Mamãe disse que o tio
Jorge viajou a trabalho, ele era um homem muito ocupado.
Quando o tio Jorge voltou ele trouxe um presente bem bonito
para mim.



Escreva o que você acha sobre a ausência de alguma pessoa.



Eu sou mEu sou mEu sou mEu sou mEu sou muituituituituito felizo felizo felizo felizo feliz

Rosângela Trajano

Eu sou muito feliz porque tenho uma família que me ama

e amo tudo o que tenho. Ser feliz é muito bom para a nossa
saúde do corpo e da mente. A mente é a primeira que sabe se
estamos felizes ou não.



Escreva uma história sobre um dia feliz seu.



Uma árUma árUma árUma árUma árvore andantevore andantevore andantevore andantevore andante

Rosângela Trajano

Ontem aconteceu uma coisa bem engraçada na minha rua:

uma árvore saiu do lugar! Como? Isso mesmo a árvore andou.
E como uma árvore pode andar? Ninguém sabe, ninguém sabe.
Só se sabe que a árvore saiu do lugar.



Escreva uma história sobre uma árvore.



Um acontecimentUm acontecimentUm acontecimentUm acontecimentUm acontecimento diferenteo diferenteo diferenteo diferenteo diferente

Rosângela Trajano

Hoje um circo chegou a minha cidade. Desfilou pelas ruas

mostrando seus palhaços e equilibristas, foi um
acontecimento diferente e bonito. Fiquei maravilhado ao ver o
sorriso do palhaço colorido. Eu nunca tinha visto um circo e
nem um palhaço de verdade.



Escreva uma história que fala de um palhaço.



O retraO retraO retraO retraO retrattttto do vovôo do vovôo do vovôo do vovôo do vovô

Rosângela Trajano

Encontrei uma caixa cheia de coisas da mamãe e dentro

dela havia um retrato em preto e branco e antigo. Perguntei a
mamãe quem era aquele homem do retrato. Ela me falou que
aquele tinha sido o herói da vida dela: o seu pai. E eu passei a
carregar o retrato do vovô no bolso da minha camisa.



Escreva sobre o seu avô.



A liberdade das borboletasA liberdade das borboletasA liberdade das borboletasA liberdade das borboletasA liberdade das borboletas

Rosângela Trajano

As borboletas adoram voar por entre as flores. Elas

são livres. A liberdade é uma coisa maravilhosa, porque
podemos fazer tudo o que temos vontade e sabemos ser certo.
As borboletas têm a mesma liberdade que eu e você.



Escreva sobre a liberdade.



BentBentBentBentBento realizou seu sonhoo realizou seu sonhoo realizou seu sonhoo realizou seu sonhoo realizou seu sonho

Rosângela Trajano

Bento realizou seu sonho: ganhou um cachorrinho de

presente. Ele sempre sonhou ganhar um animal, mas achava
muito difícil realizar esse sonho. Quando ele ganhou o
cachorrinho finalmente disse para todos: eu realizei meu
sonho!



Escreva sobre um sonho que você realizou.



Eu cuido de mimEu cuido de mimEu cuido de mimEu cuido de mimEu cuido de mim

Rosângela Trajano

Eu cuido de mim todos os dias: tomo banho, corto as

unhas, escovo os dentes, rezo e converso com os meus amigos.
Também quando fico sozinho penso no que fiz de bom para as
pessoas e no que posso fazer cada vez melhor.



Escreva um menino cuidando de si.



O meu amor próprioO meu amor próprioO meu amor próprioO meu amor próprioO meu amor próprio

Rosângela Trajano

Eu me amo! Eu me amo! Eu amo o meu jeito de ser, amo as

coisas que tenho e as pessoas que convivem comigo. Eu amo
até o jardineiro que reclama de tudo, porque eu não estou nem
aí para as reclamações dele, uma vez que eu me amo, tenho
amor próprio.



Escreva sobre o amor próprio.



Não tenho raiNão tenho raiNão tenho raiNão tenho raiNão tenho raivvvvva de você, Benta de você, Benta de você, Benta de você, Benta de você, Bentooooo

Rosângela Trajano

Ontem Bento me deu um empurrão na hora do recreio. Ele

pensou que eu estivesse com raiva, mas aprendi com a mamãe
que não devemos guardar raiva de ninguém. Eu desculpei Bento
e disse que não tinha raiva dele.



Escreva sobre o que a raiva faz com a gente.



Minha aMinha aMinha aMinha aMinha atititititividade físicavidade físicavidade físicavidade físicavidade física

Rosângela Trajano

Gosto muito de correr, nadar, lutar judô e brincar de

cambalhota. A minha atividade física ajuda o meu corpo a se
manter saudável e a minha mente também. Ontem eu consegui
fazer a minha primeira cambalhota.



Escreva uma das suas atividades físicas.



O carrinho de BentO carrinho de BentO carrinho de BentO carrinho de BentO carrinho de Bentooooo

Rosângela Trajano

Bento ganhou um carrinho de presente. Ele estava todo

feliz, mas de repente as rodinhas do carrinho caíram. Bento
começou a chorar, porque o carrinho se desmontou todo. Mas
eu disse para ele que ajudaria a montar o carrinho de novo e
ele parou de chorar.



Escreva sobre um brinquedo que você gosta.



O pedido do vovôO pedido do vovôO pedido do vovôO pedido do vovôO pedido do vovô

Rosângela Trajano

Outra noite o vovô entrou no meu quarto, sentou-se na

minha cama e me pediu para ter paciência com ele quando não
conseguisse me ouvir mais ou quando ficasse resmungando
pelas coisas que eu faço. Eu disse ao vovô que sempre teria
paciência para com ele e dei-lhe um grande abraço.



Escreva sobre o que você sente pelo seu avô.



Este livro foi composto e diagramado pela autora em junho de 2012, todas as
ilustrações são de sua autoria.
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