
Pequeno Azul e Pequeno Amarelo 
 
 

 
Este é o Pequeno Azul. 
Está em sua casa com a Mamã Azul e o Papá Azul. 

O Pequeno Azul tem muitos amigos. O seu melhor amigo é o Pequeno Amarelo, que vive na 
casa da frente. Gostam muito de jogar às escondidas e de dançar à roda. 

Nas aulas, estão sossegados e atentos. Depois da escola, correm e 
saltam. 

Um dia a Mamã Azul disse-lhe: «Tenho de sair. Espera por mim em 
casa». Mas o Pequeno Azul foi procurar o Pequeno Amarelo na casa da 
frente. A casa estava vazia.  

— Onde estará o Pequeno Amarelo?  
Procurou-o por aqui, procurou-o por ali, procurou-o por todos os lados…até que, de 

repente, ao virar a esquina de uma rua…encontrou o Pequeno Amarelo! 
Muito contentes, deram um abraço. Um abraço tão forte…que se 

tornaram verdes. A seguir, foram brincar para o parque. Passaram por um 
túnel. Correram atrás do Pequeno Laranja. Subiram uma montanha. E 
quando já estavam muito cansados, voltaram para casa.  

 
Mas o Papá Azul e a Mamã Azul disseram: «Tu não és o nosso Pequeno Azul. Tu és verde!» 
O Papá Amarelo e a Mamã Amarelo disseram: «Tu não és o nosso Pequeno Amarelo. Tu és 

verde!» 
O pequeno Azul e o Pequeno Amarelo estavam muito tristes e desataram a chorar. 

Choraram e choraram, até se desfazerem em lágrimas azuis e amarelas. 
Quando por fim se acalmaram, voltaram a ser 

como dantes. «Será que nos reconhecem agora?» 
A Mamã Azul e o Papá Azul ficaram muito felizes 

quando viram de novo o seu Pequeno Azul. 
Deram-lhe um abraço muito forte. Também deram 

um abraço muito forte ao Pequeno Amarelo. E enquanto 
se abraçavam, também eles se tornaram verdes!  

 
Então, perceberam o que tinha acontecido e foram 

a correr à casa da frente para dar a boa notícia. Todos se 
abraçaram com alegria.  

E todas as crianças brincaram até à hora de jantar. 
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