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APRESENTAÇÃO

Maria José Pinheiro de Moraes e Lívia de Moraes Forcassin, mãe e filha.

Essa obra foi construída ao longo da formação afetiva inicial de minha filha, onde eu

sentia necessidade de algo mais, quando falava de algum assunto que julgava ser de

grande importância nessa formação. Então comecei a contar histórias para ela, usando

animais para exemplificar, consegui atingir meu objetivo, que era educar com

espontaneidade.

Posso dizer que foram muito mais que Mil e Uma Noite.

Com o passar do tempo ela começou a desenhar esses personagens, o que me

fez ter a ideia de montar essas historias e compartilhar essa experiência com as outras

pessoas.

Hoje minha proposta é divulgar esse trabalho, onde além das famílias as

escolas também podem utilizá-lo na formação da criança, dado ao conceito de ética que

elas contém.

A autora



Floc é mesmo um

macaquinho muito teimoso,

vive fugindo para não cortar as

unhas , escovar os dentes e

tomar banho.





Certo

dia, ele começou a

reclamar de muita coceira

pelo corpo. Sua mãe

aproveitou a oportunidade e

disse:

-Muito bem, senhor Floc! Eu disse

que isso ia acontecer, mas você

não acreditou. Agora você deve

estar com piolho, micose e

talvez até verme.





Ele baixou a cabeça, sem

graça, pois sabia que sua mãe

estava certa.

Então, depois de muita coceira

ele decidiu cortar as unhas,

escovar os dentes e finalmente

tomar banho.





Sua mãe arrumou uma

bacia com água e sabão,

começou a esfregar e cortar,

esfregar e cortar. Até que

começou a formar enormes

bolhas de sabão, espalhando

pela floresta.





Foi quando uma

bolha passou bem perto de

seus olhos e ele pode ver um

piolho muito grande, preso dentro

da bolha, com a boca aberta.

Depois veio outra bolha com mais

piolhos, outra e outra.

Ele ficou assustado com a

quantidade de piolhos que

estavam em seu corpo.





Depois daquele

longo banho, ele sentiu-se

animado e disposto, pois ele

vivia sempre cansado, sempre

dispensando os amigos que

queriam brincar.

Então ele entendeu como tomar

banho, escovar os dentes,

cortar as unhas, fazem

bem a nossa saúde.
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