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1

Queridos Pais,

A vocês que me deram a vida e que me 
ensinam a viver cada dia,

A vocês que estão ao meu lado nos 
momentos difíceis e felizes,

A vocês que me fazem mais feliz a cada 
instante, 

Não bastaria um obrigado,
Dedico este livro a vocês,

Com todo meu amor.

___________________________

Adamantina, __ de Novembro de 2.018



2

Era uma vez...
Três lindos macaquinhos.

Godofredo Juvenildo

Valério



3

Eles moravam com a mamãe numa 
____________ no meio da floresta.



4

Os três macaquinhos eram muitos 
muito alegres. Gostavam de brincar e 
____________.



5

O tempo passava e os macaquinhos 
cresciam. Um dia a mamãe falou:
__________________________________________
__________________________________________



6

Então eles foram buscar um lugar para 
construírem seus novos lares. Godofredo 
levou ___________________.



7

Juvenildo levou  ___________.



8

Valério resolveu levar um 
____________________.



9

Logo adiante encontraram um 
vendedor de tecidos. Godofredo trocou 
______________________ por tecidos e 
começou a construir uma cabana.



10

Os outros macaquinhos continuaram seu 
caminho, quando de repente encontraram 
um homem juntando papelão. Valério 
conseguiu trocar _________________ pelo 
papelão e com ele construiu sua casinha.



11

Juvenildo continuou sozinho pela 
estrada. Mais adiante avistou 
um ferreiro e conseguiu trocar 
__________________________ por placas de 
ferro. Com elas construiu uma casa bem 
__________________.



12

Passaram-se algumas semanas...
Godofredo estava cuidando do jardim, 
quando avistou um __________ faminto.



13

O macaquinho correu para sua casa e 
escondeu-se no ______________________.



14

O ___________ estufou o peito, assoprou e 
a cabana caiu.



15

Godofredo correu e foi se esconder na casa 
de seu irmão Valério. Assustados, os dois 
esconderam-se _________________________.



16

O _____________ foi até lá, estufou o peito, 
assoprou e a casa de papelão caiu.



17

Os macaquinhos saíram correndo e foram 
para a casa de Juvenildo. Entraram, 
trancaram a porta e sentiram-se seguros, 
pois a casa era de _______________.



18

O ___________ aproximou-se da casa, 
estufou o peito, assoprou, assoprou, 
assoprou de novo, mas a casinha não 
caiu. O bicho ficou tão cansado, que 
desistiu de comer os macaquinhos.



19

Godofredo, Juvenildo e Valério ficaram 
tão felizes que resolveram convidar 
a mamãe para comemorar e fazer um 
_____________.



20

No dia seguinte, começaram a construir 
novos quartos na casa. Finalmente 
eles voltariam a viver juntos e 
_______________.



     




