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O TAMANHO DAS COISAS 

Era um lindo dia de sol. 

Rafa estava comendo as folhinhas lá do alto da árvore maus verde da mata. De repente ouviu 

alguém chamando. 

__ Ei, girafa, ei dona girafa! Você mesma aí em cima! 

Então Rafa olhou para todos os lados, mas não viu ninguém por perto. Que estranho… 

__ Ei, girafa, sou eu, olha aqui para baixo. 

__ Formiguinha, eu quase não vi você, tão pequena aí embaixo. A formiga então se apresentou 

falando seu nome. 

__ Eu sou Amiga, a formiga. 

A girafa achou graça e também disse o seu nome. 

__ Eu sou Rafa, a girafa. Por que me chamou aqui em cima? 

É que eu gostaria de subir aí no alto com você e comer as folhas mais verdinhas. 

__ Claro Amiga, pode subir e se alimentar à vontade. 

Então elas comeram juntas, conversaram, deram boas risadas e ficaram amigas. 

Elas já estavam acabando de comer, quando a turminha chegou convidando Rafa para brincar de 

esconde-esconde. 

__ Claro, eu e minha amiga vamos adorar brincar com vocês. Todos olharam ao redor, mas não 

viram ninguém. 

Então perguntaram, está tudo bem Rafa? Não vimos esta sua amiga, ela vai vir brincar mais 

tarde? 

A formiga então disse: _ Ei pessoal, eu estou aqui em cima! Muito prazer, meu nome é amiga, a 

dona formiga. Todos então falaram ao mesmo tempo: _ Nossaaaaaaa, como você é 

pequenininha, quase não vimos você, tem certeza que consegue brincar com a gente? Com esse 

tamanho tão pequeno?  

A formiga então respondeu: __ Acho que consigo, vamos lá!  

Danda contou até dez. Um, dois, três… dez! E procura pela turminha… 

Achei você Caio, voando de uma árvore pra outra. Acho que conheço esse arbusto, é a juba do 

meu amigo Léo, ha, ha, ha, ha, ha… 



 
E esse cipó, se parece mais com o rabo do Caco, isso sim; aquele caule da árvore, está cheio de 

manchinhas, te achei rafa! Agora só falta encontrar a dona formiga, mas não está fácil encontrá-

la. Todos ajudam a procurar, tentam, tentam, mas não conseguem. Eles então, desistem. 

Nessa hora a dona formiga chama a todos. 

__ Ei pessoal, eu estava embaixo dessa folha amarela o tempo todo. Ha ha ha ha ha… 

Léo então diz: __ É incrível como para algumas coisas é melhor ser pequeno e para outras é 

melhor ser grande. Mas aprendi que tamanho não importa muito, se temos bons amigos para 

brincar e se divertir. 

Danda então beija a dona formiga enquanto todos voltam a brincar de esconde-esconde. 

Ter amigos é bom demais! 

E assim se acaba essa história contada. 

https://www.youtube.com/watch?v=QbUqA1Tmd-Y 
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Encontre o par 

Estratégia: 

Essa brincadeira é muito divertida, o adulto deverá reunir vários pares de sapato que poderão ser 
da criança, dos irmãos e outros integrantes da família, misturar tudo num círculo e pedir para a criança 
achar os pares. 

Se todos forem brincar poderão estipular um tempo e ver quem acha   mais rápido, o primeiro será 
o vencedor. 

Boa atividade 

 

 

  

 


