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Contamos
uma
história…

Primeiro...

doA



Fizemos…

Depois...

deuma



Primeiro
você
pega...

Sabe como se faz uma 
peteca de bexiga?



Você pede 
para seu pai, 
mãe ou 
professora...

Antes de fazer a peteca...



É só...

Aí...

, e



Você pode fazer 
o cabelo e a cara 
da peteca.

E pronto!



É boa de...

Essa peteca...

E também 
é boa de...



Cuidado 
para o balão 
não ...

Cuidado!



A peteca do Zeca
Texto de Cristina Porto

Ilustração Lilian Fleuri (Canva)



Maneco vinha de cá.



Neneco vinha de lá.



Era tarde quase noite.

Já dava para ver no

céu a cara cheia da lua

Do mesmo lado da rua.



Da bela casa amarela,

Teca e sua boneca

olharam pela janela.



"Olha só uma peteca!"

Gritou Teca



Maneco parou.



Neneco olhou.



E lá se foram os dois
voando pra cima da peteca.

"É minha!" falou Neneco
"É minha!" falou o Maneco



"Não é nada eu vi primeiro! 
Não mexe na minha peteca Maneco!"

"Sua coisa nenhuma! 
Se não largar vai levar um peteleco!"



"Não é sua nem dele!
Eu sei de quem é 
essa peteca!



ZECA !!!
Vão roubar sua

peteca!

Gritou Teca



Veio Zeca até cá.

Veio Teca sem largar sua

boneca, para brigar pela 

peteca que já estava

quase careca.



De repente, na escuridão, 

cansada da confusão, 

apareceu furiosa a dona

perereca sapeca



Está na hora de dormir,

turminha levada da breca!

Gritou a perereca.



Gritou Teca.

Gritou Zeca,

mais Maneco e Neneco.

"Aaai! Olha só

que perereca!



Teca catou sua boneca, 

que tinha caído no chão, e 

voou para a casa amarela. 



Zeca, Maneco e Neneco

esqueceram da peteca

e voaram atrás da Teca.



E lá, no meio da rua, 

ficou a pobre peteca, 

que perdeu todas as penas

e virou a peteca careca.



Palavras 
da 
história



____

perugapetegapetecapeteca



____

boolãovonelãobonecaboneca



___

petarugapererugapereregapererecaperereca



casa

____

casacasa
amarelaamarugaamaregaamarelaamarela



careca

____

careucarecacareca



lu

____

lualua



____

ruruarua



ota

____

olhaolha



Vamos 
brincar 
com 
palavras



1. Maneco vinha de ___________

2. Neneco vinha de _____________

3. Do mesmo lado da ___________.

cálá rua 



se escondeu

A 
tar
tar
uga

den
tro 
do 

violão do

urubu.

bela casa amarela

Da 

Teca 

e sua boneca

olharam

pela

urubu.

janela.



E lá se foram os dois voando pra cima da peteca.

Maneco e Neneco falaram:

É minha!É nossa! É sua!



Não é ____ nem ____! 

Eu sei de quem é ____ peteca!

dele essasua



Zeca!! Eles ____ roubar sua peteca!

vãovai vamos



"Aaai! Olha só _____ perereca! "

quece



Desafio





Tarefa





fa la
fala

ca ma
cama

co mi da

comida





Parabéns


