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1

Paulinho ganhou um pintinho de presente.
Ele chega a fechar os olhos de tanto abraçar o pintinho.
Aperta o pintinho no peito e fi ca repetindo para Sarinha:
— Sarinha, vem conhecer meu amigão!
Mamãe fi ca de olho, observando essa amizade.
Tadinho do Pintinho!
De manhã, Papai acorda e vai dar água e ração pro bichinho, mas cadê? 
O pintinho sumiu!
Começa o saber o que será que aconteceu?
Quem será que pegou o pintinho? 
Um gavião?
O gato?
Um rato?
Sara foi procurar para ver se achava alguma pista do pintinho no quintal.
Temos que achar o pintinho antes que o Paulinho acorde, ele vai chorar.

O
SUMIU

PINTINHO
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De repente, Sara grita: — Papai, eu achei!
Lá estava o pintinho, escondido dentro de um balde. Passou a noite toda 
dentro do balde virado, o coitado, todo assustado. 
Papai fi cou todo encucado. Quem fez isso? Tadinho do pintinho!
Paulinho acordou e disse: — fui eu papai, deixei ele bem guardado para 
ele dormir protegido.
Nossa! Esse Paulinho é muito arteiro, mas mamãe ensinou que animal não 
é brinquedo, precisa de carinho e muito cuidado. 
Paulinho aprendeu uma lição de amor, e você?
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2

SABÃO

Mamãe pediu para o Paulinho ajudar papai a lavar a piscina de plástico.
Paulinho mordeu e apertou a esponja, pulava e pulava com a água da 
mangueira e molhava todo mundo.
Na hora de lavar a piscina, ele já estava todo cansado.
— Que moleza é essa, vamos trabalhar!
Paulinho esfrega e esfrega e tem uma ideia: vamos fazer banho de 
espuma com bolinhas de sabão.
Sarinha entrou na brincadeira e xiiii, que escorregão, e foi logo 
reclamando: — também, o Paulinho usou todo o sabão!
Ela chamava: 
— Cadê o Paulinho! Ele está todo disfarçado na espuma, sorrindo com a 
caixa de sabão na mão.
Sarinha disse: — ele parece uma máquina de lavar roupa que gira rápido 
e faz muita espuma.

CAIXA DE 
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Lá veio mamãe brava, e acabou com o festão da espuma, mas Paulinho, 
arteiro, fez um acordo com a mamãe.
Ela entrou na festa e todos lavaram a piscina juntos.
Papai ouviu a ideia e a achou genial.
O trabalho de casa é responsabilidade de todos!
Esse Paulinho é muito sapeca! Você é sapeca como Paulinho?



5151

SOBRE GISELIA REIS
Fundadora do Projeto Elcibeto: atividades psicopedagógicas e material 
estruturado adaptado para pessoa com defi ciência intelectual, ação 
voltada para a educação especial e inclusiva. Pedagoga, com pós-
graduação em educação especial e inclusiva, psicopedagogia, supervisão e 
inspeção escolar, cursos na área de neuroaprendizagem, com experiência 
no campo da Educação e Saúde Mental e Graduanda em Psicologia e 
Neuropsicologia.
Mãe de Jordana, Sara e Paulo Filho e esposa de Paulo Rogério Bellinaso, 
pai da família, que também rodopia, somos uma família inclusiva, ainda 
realizamos Exposição Cultural sobre 
conscientização da inclusão.

site do projeto: www.projetoelcibeto.com.br 
e-mail: giseliareis.terapia@gmail.com 






