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APRESENTAÇÃO
este livro é o resultado de um trabalho construído coletivamente. 

participaram deste processo, nós, professoras e crianças deste grupo 3, 

seus pais e alunos do 1º ano das professoras daniela e claudia .

a partir de um trabalho com literatura construímos o início 

desta história: o gênero literário, os personagens e o enredo foram 

elaborados por meio das sugestões das crianças. nossas intervenções 

foram no sentido de estabelecer conexões, dar mais coerência à 

narrativa e traduzir a fala em linguagem escrita.

em um segundo momento, no sábado de atividades do g3, 

pais e crianças deste grupo deram continuidade à trama, criaram 

o deslocamento dos personagens e enriqueceram com detalhes a 

aventura vivida por eles.

por fim, a história ganhou em desfecho escrito por nós.

para a ilustração, contamos com a parceria dos alunos do                           

1º ano, que produziram lindos desenhos para complementar a divertida 

história deste livro! eles também contribuíram com a escrita da resenha, 

um dos conteúdos trabalhados por esta série. 

obrigada a todos,

boa leitura!

juliana strzygowski

marina barsotti



em um dia de chuva e sol, alguns bichos 

selvagens estavam tomando banho no lago 

da floresta. de repente, a cuca, que era um 

jacaré verde e malvado, apareceu e queria 

prender o macaco, a cobra, o morcego, 

o leão e a pantera negra dentro de uma 

caverna que ficava do outro lado da floresta. 

ela queria tirar a pele dos bichos para fazer um 

cachecol.
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quando a cuca chegou perto do lago, falou: 

“peguei vocês!”. os bichos ficaram com medo 

e correram tentando fugir dela. o mais rápido 

era o morcego, que logo saiu voando pelo 

céu. a cobra cascavel encontrou uma trilha 

e saiu se arrastando pelo chão, balançando 

o chocalho de seu rabo. logo atrás veio o 

leão, que deu um rugido bem alto, correndo 

tão rápido que até parecia um foguete.  já 

o macaco escapou por outro lado, num 

salto escalou a árvore, se balançou e foi 

pulando de galho em galho. abaixo dele vinha 

a pantera, que, muito veloz, escolheu uma 

árvore para se esconder. 
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assim, a cuca não conseguiu pegar ninguém, 

então ela foi chamar a feiticeira para ajudá-la. 

muito preguiçosa e mandona, foi logo 

dizendo para feiticeira: “eu vou pelo caminho 

mais curto atrás da cobra e do leão. você 

pegue o mais longo e trate de levar o macaco 

e a pantera para a minha caverna. vá, rápido!”.

se você quiser ir primeiro pelo caminho da cuca, vá para a página 10. se quiser ir pelo caminho da feiticeira vá para a página 18.
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a cuca saiu em disparada, pulando pelos 

tijolos dourados pensando que era o melhor 

caminho, mas o que ela não sabia é que era 

cheios de armadilhas.

deu de cara com uma ponte em chamas. 

saltou e correu para não queimar o rabo e as 

patas. para sua sorte, no final da ponte tinha 

uma poça d’água para ela esfriar as patas (e o 

bumbum também!).
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logo depois, ela viu uma enorme montanha a 

sua frente, cheia de espinhos, pedras e cacos 

de vidro.  “ai, ai ai!”, gritou a cuca. 

do outro lado da montanha, vocês não 

acreditam o que ela viu... uma cachoeira bem 

grande na entrada de uma gruta mágica. 

ela prendeu a respiração para passar pela 

cachoeira e entrou se arrastando na gruta.
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no meio da escuridão da gruta, quando 

tentava se livrar das teias de aranha, a cuca 

viu ao longe dois olhos brilhantes que 

olhavam direto nos olhos dela. era o leão. 

com um giro enfeitiçado, ela o capturou. com 

o leão preso nas suas garras, saiu da gruta e 

desceu o abismo cheio de cobras venenosas.
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a cuca deu mais um giro enfeitiçado, soltou 

fogo pelo nariz e capturou a cobra mãe. 

finalmente, com suas duas presas, a cuca 

se olhou no espelho e deu uma gargalhada 

vitoriosa e entrou na sua caverna.

se você escolheu primeiro o caminho da cuca, agora, siga pelo outro caminho. vá para a página 18. se você já leu o caminho da feiticeira, vá para a página 32 e descubra o final dessa história. 
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a feiticeira saiu do lago em busca da 

pantera e do macaco. atravessou o túnel 

do espanto e encontrou uma cachoeira de 

suco de morango. aproveitou para beber 

um pouquinho. o suco deu poderes para 

atravessar o rio das bravas correntezas.
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ela foi pelas pedras até chegar à 

ponte da esperança, quando viu o 

macaco pendurado nas cordas, 

comendo uma banana. mas antes que 

ela pudesse agarrá-lo, uma piranha a 

atacou. a feiticeira lutou muito com o 

peixe dentuço e conseguiu fugir.
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então atravessou o portal do limão. estava um 

pouco azedo, mas a feiticeira seguiu em frente.
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no caminho das pedras, ela viu a pantera 

jogando baralho com um grupo de abelhas 

roxas. ela correu atrás da pantera que 

largou cinco ases e dois coringas na mesa 

e fugiu pela ponte dos sonhos até chegar ao 

caminho dos espelhos. ela se olhou e tomou 

um susto de tão feia que era.
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a pantera escapou pelo vulcão da calda de 

laranja. a feiticeira foi atrás e queimou o 

bumbum.

26 27



o macaco, que havia se escondido no salto 

do dragão verde, começou a rir bem alto. a 

feiticeira ficou com raiva e lançou um feitiço 

que o deixou parado que nem uma estátua.
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a feiticeira colocou o macaco nas costas 

e correu atrás da pantera, que já estava 

enroscada nas cordas do arco-íris. num 

passe de mágica, ela capturou a pantera e os 

levou para a caverna.

agora vá pelo outro caminho. volte para a página 10.
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estavam todos presos na caverna, amarrados 

por cordas. a cuca e a feiticeira já preparavam 

suas ferramentas para cortar a pele dos 

bichos: afiaram as facas, arrumaram os 

espetos e separaram as tesouras. quando 

estavam prestes a fazer o primeiro corte 

para tirar a pele negra da pantera, num voo 

rasante chega o morcego e com seus dentes 

afiados morde o pescoço da cuca, que cai 

no chão desmaiada. 
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a feiticeira, com medo, foge para longe. o 

morcego sabia que o efeito de sua mordida 

não duraria para sempre, assim era preciso 

agir com rapidez. com a faca em seu poder, 

cortou a corda que prendia o macaco. e 

juntos desataram os nós que prendiam os 

outros bichos. felizes, festejaram e seguiram 

para viver livres na floresta. a cuca e a 

feiticeira? estas nunca mais foram vistas 

novamente.  
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o morcego, a pantera negra, o leão, o 

macaco e a cobra cascavel estavam tomando 

banho na floresta e a cuca veio capturá-los.

os bichos dessa história passarão por grandes 

aventuras para conseguir escapar da cuca e de 

sua amiga feiticeira.

você vai rir e se divertir quando a pantera 

negra joga baralho com um bando de abelhas 

roxas, quando a feiticeira passa em uma 

cachoeira de suco de morango e em outras 

partes também.

leia esse livro para todos que você gosta 

e descubra o que acontece no final dessa 

aventura!

resenha coletiva escrita pelo 1º ano dani e cláudia 2012 para a 

história elaborada pelo grupo 3 da juliana e marina


