
Turma Amendoim
apresenta: 

“João e Maria ao contrário“

Educação Infantil - Sesc/Niterói 



Era uma vez João e
Maria. Eles estavam
com muita fome;
ligavam para o seu pai
mas ele não atendia, até
que tiveram a ideia de
sair para procurar
comida e usaram a
caixa registradora para
conseguir dinheiro, mas
não conseguiram. 



Decidiram ir até a
floresta, pois estavam
mortos de fome e
fariam uma fogueira
com alguns alimentos.
Com o dinheiro que
eles tinham,
compraram um pedaço
de pão e uma água
que foram divididos.  



Enquanto eles andavam
pela floresta, encontraram
um lobo, que tinha um
carrinho de brinquedo nas
costas. 



O lobo então, percebeu que
as crianças pareciam
amigáveis e decidiu
emprestar para elas o
carrinho e elas  deram um
pouquinho do pão assado
para o lobo em troca.



De repente, eles encontraram
um bloco na floresta.
Pegaram o bloco e foram
caminhando para dar uma
energia, mas no caminho
encontraram uma fazenda,
tinha vaca, boi e vários
bichos.  



Eles foram até a fazenda
ver se tinha um camelo,
só que quando eles viram,
tinha uma passagem
para o deserto e um
camelo enorme, que
falou: "Crianças, podem
subir aqui nas minhas
costas que vou levar
vocês para um lugar
morno e não muito
quente."  



No meio do caminho, encontraram
uma estrelinha. Decidiram parar e
brincar com a estrelinha, o bloco e
o carrinho. Como estavam mortos
de sede, pois só tinham um limão,
encontraram um liquidificador
gigante. Colocaram um limão, que
virou um limão enorme, colocaram
açúcar e virou um açúcar enorme. 
Também encontraram um pouco
de água e decidiram fazer um
suco de limão. O problema é que
estava muito azedo. Como o suco
ficou muito azedo, eles foram
embora, deixando a limonada lá. 



Eles foram embora para a
floresta com um carrinho de
supermercado e encontraram
muitas frutas nos pés das
árvores, recolheram aquelas
frutas e colocaram dentro do
carrinho para tentar fazer um
outro suco, mais gostoso do que
o de limão. Como eles
conseguiram fazer outro suco,
beberam, beberam e deu muita
vontade de fazer xixi e como
não tinha banheiro,
encontraram o portal da
fazenda e foram lá.



Chegando na fazenda
encontraram um lobo bonzinho,
que percebeu que eles estavam
lá. Ele achou que as crianças
moravam lá e ficou com raiva,
porque emprestou o seu carrinho   
à toa, então ele foi lá e as
crianças ficaram com tanto medo
que foram correndo de volta
para cidade, encontraram um
portal e foram correndo para
casa, só que o lobo não tinha a
mínima ideia onde as crianças
estavam.  



Fauna e flora do BrasilEles chegaram
em casa e
decidiram ligar
para o seu pai,
seu pai não
atendeu, então
decidiram
dormir.  
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