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A BICICLETA 

Era uma vez uma bicicleta e uma pipa eram muito amigas Sempre a bicicleta saia pedalando a pipa saia 

por aí empinando junto.   

Quando a pipa subia lá no alto do céu, a bicicleta perguntava lá debaixo:  

”Pi, que cê tá vendo daí?” 

“Tô vendo uma praça com muita criança ih, tem um nenê comendo areia! Nenê” 

“Bi, tô vendo um pasto cheio de boi e vaca!” 

“Tô vedo uma festa junina! Tem até uma fogueira de São João! “  

Um dia a pipa estava toda empolgada... Quando percebeu que a amiga ouvia tudo muito triste, lá embaixo. 

“Que que foi Bi? Você não gosta mais de ouvir contando?” 

“Claro que eu gosto, Pi. É que ouvir não tem tanta graça. Queria voar igual a você, ver o mundo aí no alto, 

também. 

Então a pipa olhou em volta, viu todas as outras pipas e teve uma ideia. 

Ela foi passando entre as outras pipas e cochichando no ouvido de cada uma, até que, aos poucos 

aconteceu uma coisa incrível... As pipas foram se juntando num circuito e criando um redemoinho no céu. 

Que nem água do ralo, no fundo da banheira.  

E quando os fios de todas as pipas se enrolaram formando uma corda, elas deram um giro em volta da 

bicicleta fizeram um nó bem forte nela e...  

A Bicicletas saiu voando...Ah! Ela viu tanta coisa lá no alto!  

Viu um lago com patos e cisnes... Viu uma fábrica de pirulitos... Viu os surfistas pegando onda... Viu um 

jogo de futebol no estádio lotado... Viu uma bailarina treinando sozinha, no último andar de um prédio, 

numa sala cheio de espelhos. 

Nesse dia a bicicleta ficou muito contente, ela não sabia voar, mas enquanto tivesse uma amiga que nem 

a pipa, sempre que ela quisesse podia ir pedalar lá no alto do céu 

                                                                            FIM 



 
               Escrito por Antônio Prata                            Ilustrado por Caio Bucaretchi 

https://www.youtube.com/watch?v=IfyzMOmPd8g  
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Atividade     

Brincadeira do equilíbrio 

Estratégia: 

Oferecer para a criança um rolo de papel higiênico, para segurar o rolo e fazer os equilíbrios, 
colocar uma música divertida, sugerir para criança que vá alternando nas mãos e (de um lado do outro) 
caminhando, agora , colocar no ombro ( em cima ) no outro ombro e continua caminhando, coloca na 
cabeça,(a cima) abaixo, levanta e continua caminhando, e pra finalizar, coloca no peito do pé,  passa pra o 
outro pé e cada dificuldade lançada , desafiar a criança a se superar , a intenção desta atividade é reforçar 
de uma forma lúdica os conceitos de  lateralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 


