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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 sapaO sapaO sapaO sapaO sapattttto perdidoo perdidoo perdidoo perdidoo perdido

Rosângela Trajano

Eu não sei onde coloquei meu sapato. Já procurei

por todos os lugares. Ah! Você está aí embaixo da cama!
Mas como foi parar aí? Eu tinha deixado você na sala.
Sapatos! Sapatos!



Escreva uma história sobre um sapato e faça um
desenho.



A menina alegreA menina alegreA menina alegreA menina alegreA menina alegre

Rosângela Trajano

Ela é uma menina alegre, vive sorrindo. Nunca fica

triste. Apesar da vida difícil, da falta de comida em casa
e da roupa rasgada ela não para nunca de sorrir, porque
gosta de estudar.



Escreva uma história sobre uma menina feliz e faça um
desenho.



O pé de PedrO pé de PedrO pé de PedrO pé de PedrO pé de Pedrooooo

Rosângela Trajano

O pé de Pedro é muito grande! Quando Pedro senta,

o pé dele vai lá pra frente fica bem pertinho da
professora. Pedro tem um pezão. Mas ninguém coloca
apelido nele, porque ele não gosta. Então a gente só
faz brincar com o pé grande de Pedro.



Escreva uma história sobre alguém que tenha o pé
grande e faça um desenho.



O apelido de SuellenO apelido de SuellenO apelido de SuellenO apelido de SuellenO apelido de Suellen

Rosângela Trajano

Na escola tem uma menina que se chama Suellen,

mas todos a chamamos de Sussu. Quando a pessoa
gosta do apelido é bacana, mas quando a pessoa não
gosta então é melhor esquecê-lo. Mas Suellen gosta
de ser chamada de Sussu. Vem cá, Sussu!



Escreva sobre o apelido de alguém que você conhece e
faça um desenho.



VVVVVontade de brincarontade de brincarontade de brincarontade de brincarontade de brincar

Rosângela Trajano

Huuummm! Estou com uma vontade de brincar na

rua com os meus amigos! Mas está chovendo e quando
levo chuva costumo ficar resfriado. Vou chamar a
vovó para brincar comigo.



Escreva uma história sobre a chuva e faça um desenho.



A sabedoria da mamãeA sabedoria da mamãeA sabedoria da mamãeA sabedoria da mamãeA sabedoria da mamãe

Rosângela Trajano

A minha mãe é uma mulher de muita sabedoria. Ela

sabe quando deve ficar calada ou quando deve falar.
Ela também sabe dizer quando estou errado de uma
forma carinhosa. A minha mãe é a melhor do mundo!



Escreva uma história sobre a sua mãe e faça um
desenho.



Pensa direitPensa direitPensa direitPensa direitPensa direito, meninoo, meninoo, meninoo, meninoo, menino

Rosângela Trajano

Tem gente que acha que só porque somos meninos

não pensamos direito. As pessoas grandes deviam saber
que pensamos do nosso jeito, do jeito da nossa idade.
Não podemos saber muitas coisas, ainda estamos
aprendendo.



Escreva uma história de um menino que pensa direito e
faça um desenho.



Não fNão fNão fNão fNão fale istale istale istale istale isto que é feioo que é feioo que é feioo que é feioo que é feio

Rosângela Trajano

Outro dia eu falei uma palavra que ouvi do meu irmão

mais velho e o papai me disse para nunca mais dizer
aquela palavra, porque ela é feia. Mas eu não entendi
até agora por que meu irmão mais velho pode dizer e eu
não.



Escreva uma história sobre um menino falando uma
palavra feia e faça um desenho.



Não fNão fNão fNão fNão faça istaça istaça istaça istaça istooooo

Rosângela Trajano

Estirei a língua para a minha tia e a mamãe me disse

para não fazer isto, mas ela não me disse por que não
posso estirar a língua. Eu gosto de estirar a língua e
muitos dos meus amigos estiram a língua para mim. A
mamãe diz que é feio. Tudo é feio para quem é criança e
ninguém diz por que!



Escreva uma história sobre um menino que estira a
língua e faça um desenho.



Eu gostEu gostEu gostEu gostEu gosto de pensaro de pensaro de pensaro de pensaro de pensar

Rosângela Trajano

A melhor coisa do mundo para mim é quando me

deito em minha caminha e começo a pensar sobre as
coisas que aprendi, que fiz, que disse e as pessoas que
amo. Eu começo a descobrir tantas coisas certas e
erradas em mim.



Escreva uma história sobre um menino que pensa e faça
um desenho.



O que eu devo fO que eu devo fO que eu devo fO que eu devo fO que eu devo fazerazerazerazerazer

Rosângela Trajano

A minha mãe e o meu pai nunca dizem o que devo ou

não fazer eles simplesmente me mostram como fazem
as coisas e eu vou aprendendo com eles. Meus pais nunca
dizem “você não deve fazer isso”, porque eu sempre faço
o que gosto e quando tenho dúvidas pergunto.



Escreva uma história sobre um menino que faz as coisas
do jeito dos pais e faça um desenho.



Eu não empurrei BentEu não empurrei BentEu não empurrei BentEu não empurrei BentEu não empurrei Bento, porque quiso, porque quiso, porque quiso, porque quiso, porque quis

Rosângela Trajano

Foi assim: Bento esbarrou em mim e caiu, pronto.

Eu não empurrei ele porque quis. Não faria uma coisa
dessas com o meu melhor amigo. Bento, não chora, eu
gosto muito de você.



Escreva uma história para um menino que foi culpado
por ter empurrado o amigo e faça um desenho.



A visita da mamãeA visita da mamãeA visita da mamãeA visita da mamãeA visita da mamãe

Rosângela Trajano

Quando a mamãe recebe visitas ela não fica me

pedindo para eu dizer que gosto disso ou daquilo, nem
fica dizendo que sou lindo. Eu cumprimento a visita e
fico no meu canto, quieto, só falo quando a mamãe me
chama. Não sou um menino metido. Metido é menino que
se mete na conversa dos outros.



Escreva uma história sobre um menino metido e faça
um desenho.



Papai me repreendeuPapai me repreendeuPapai me repreendeuPapai me repreendeuPapai me repreendeu

Rosângela Trajano

Ontem papai me repreendeu porque eu cheguei em casa

todo sujo da escola. Eu disse que tinha brincado muito.
Ele perguntou se eu tinha brincado pelo chão, eu disse
que brinquei pelo chão, no carrossel e joguei bola. O
papai ficou impressionado com a minha energia.



Escreva uma história sobre um menino que tem muita
energia e faça um desenho.



Uma novidadeUma novidadeUma novidadeUma novidadeUma novidade

RRRRRosângela Trajanoosângela Trajanoosângela Trajanoosângela Trajanoosângela Trajano

Papai, hoje eu tenho uma novidade para você! Sabia

que eu já sei ler as vogais? Mas ainda não sei contar
até vinte. Só sei contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! As vogais?
Você quer saber quais são: a, e, i, o, u. Viu que novidade
bonita!



Escreva as vogais e os números de 1 a 10 e faça um
desenho bem bonito.



Não acho bom mentirNão acho bom mentirNão acho bom mentirNão acho bom mentirNão acho bom mentir

Rosângela Trajano

Eu não queria dizer ao vovô que escondi os sapatos

dele, mas fiquei sem jeito de mentir para ele e acabei
dizendo a verdade. O vovô só faltou morrer de ri
quando eu disse que tinha colocado os sapatos dele
dentro da minha caixa de brinquedos.



Escreva uma história sobre um menino que não gosta
de mentir e faça um desenho.



Meus pais estão disponíveis para mim àMeus pais estão disponíveis para mim àMeus pais estão disponíveis para mim àMeus pais estão disponíveis para mim àMeus pais estão disponíveis para mim à
noitenoitenoitenoitenoite

Rosângela Trajano

Os meus pais passam o dia todo trabalhando, mas

à noite eles estão disponíveis para mim, jantamos
juntos, brincamos, assistimos televisão e depois a
mamãe me coloca na cama e o papai me conta uma bela
história.



Escreva uma história sobre um menino com o seu pai
lendo uma história para ele e faça um desenho.



FFFFFalo das minhas dificuldades para oalo das minhas dificuldades para oalo das minhas dificuldades para oalo das minhas dificuldades para oalo das minhas dificuldades para o
vovôvovôvovôvovôvovô

Rosângela Trajano

Quando eu e o vovô saímos para passear percebo

que ele tem dificuldades para atravessar as ruas
sozinho, logo ajudo ele. Então, começo a falar para o
vovô das minhas dificuldades: não consigo pegar uma
coisa que está em cima do guarda-roupas e não consigo
correr como os meus amigos. O vovô me disse que todos
temos dificuldades e lá fomos nós comprar o jornal
da tarde.



Escreva uma história sobre um menino que tem
dificuldades e faça um desenho.



Alimentação corretaAlimentação corretaAlimentação corretaAlimentação corretaAlimentação correta

Rosângela Trajano

Aprendi que para nos amar além de ter cuidado com

o corpo e a mente preciso cuidar muito da minha
alimentação, por isso costumo comer a verdura e os
legumes que mamãe coloca na minha comida. Ah! Eu
adoro feijão com arroz! Uma alimentação correta é
sinal de amor para o nosso corpo e mente.



Escreva uma história sobre um menino que se alimenta
bem e faça um desenho.



O meu comprO meu comprO meu comprO meu comprO meu compromisso comigoomisso comigoomisso comigoomisso comigoomisso comigo

Rosângela Trajano

Mamãe me falou que todos temos um

compromisso conosco. O meu compromisso para comigo
é cuidar bem de mim: pensar, comer alimentos saudáveis,
tomar banho, vestir roupas limpas, pentear os cabelos
e, principalmente, amar o meu jeito de ser sem me
incomodar com o que pensam de mim.



Escreva uma história sobre um menino que cuida de si e
faça um desenho.



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