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Amiguinho e amiguinha:

              Este livro é seu. Leia a história e depois use as cores que você mais

gosta para colorir as formiguinhas e os cenários.

             Um dia já fui criança como você e foi lendo e colorindo que aprendi

a ser o escritor que hoje sou.

             Espero que você também goste de ler e escrever para fazer muitas

coisas importantes, agora e quando crescer...

                                               Um beijo do
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Tânia Jura era uma formiguinha muito sapeca e vaidosa.
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Fora eleita miss formigueiro e estava toda cheia de si.

Julgava-se a mais bela formiguinha do mundo.
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Nina - era assim que os amigos a chamavam - usava laço de fita, batom e salto alto.
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Tânia Jura ia bonita deste jeito até à escola e ao supermercado.
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Muitos pretendentes disputavam o coração da bela Nina.

Ofereciam-lhe presentes e muito amor e carinho.
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Tânia Jura não lhes dava atenção.

Passava horas e horas em frente ao espelho admirando sua beleza.



11

Os amigos vinham chamá-la para passear e nada,

nada fazia Nina sair da frente do espelho.



O tempo foi passando e Nina só pensava nela mesma.

Os amigos foram se afastando e ninguém mais vinha chamá-la para passear.
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Tânia Jura começou a ficar triste, triste.

De uma tristeza tão grande que nem ela entendia o porquê.



14

Nina se olhava no espelho e já não se achava mais bonita.

Para falar a verdade, estava se achando mesmo muito feia e sozinha.
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Então, Tânia Jura chorou, chorou.

Chorou tanto que quase inundou o formigueiro todo.



16

Passaram-se muitos dias e muitas noites até que um dia amanheceu diferente.

A primavera estava chegando e havia muitas flores.
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Nina também acordou diferente naquele dia.

Nem se preocupou mais em olhar-se no espelho.
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Aquela tristeza toda lhe ensinara coisas muito importantes.

Foi aí que Tânia Jura descobriu outro tipo de beleza.

Pela primeira vez pensou na beleza do amor, do carinho e da amizade.
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Os amigos voltaram e Nina sentiu-se muito feliz.

Todos a achavam agora mais bonita do que antes.
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Tânia Jura então conseguiu escolher um pretendente.

Casaram-se, mudaram-se para um lindo formigueiro de cobertura e

foram felizes para sempre.


