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Livro chapeuzinhos coloridos

Avaliação do livro de histórias impressas éColored como uma vez... Começa todo o bom conto de fadas. Mas se as fábulas clássicas serviram apenas para ensinar e entreter, as histórias de José Roberto Toro e Marco Aurélio Pimanta querem estimular a imaginação dos pequenos leitores. E se o
capuz vermelho não fosse pequeno... Leia mais Livros preservados usados de perto, cobertos por chamadas - código - Pedro de uma vez por todas... Uma garota que sempre usa a mesma capa encapuzada, então seu sobrenome era Chapeuzinho... Azul, cor de abóbora, verde, branco, lilás ou preto! A
história do chapeuzinho vermelho que você agora conhece se tornou alguns outros livros didáticos exibindo todas as publicações encontradas Filtre pelas últimas resenhas do livro, no entanto, não há críticas para este título, o primeiro a ser avaliado. Avalie o conteúdo do texto sem o seu! E.M Professor
Hilton Rocha Autores: Alunos do 5º ano - Sala 12 2019 12Once... Uma garota que sempre usa a mesma capa encapuzada, então seu sobrenome era Chapeuzinho... Azul, cor de abóbora, verde, lilás, branco ou preto! A história do chapeuzinho vermelho que você já conhece se tornou algumas outras.
Com um pouco de mudança aqui e outra, a história que todo mundo já conhece pode ser bem diferente. A sala 12 estava trabalhando em aulas de literatura com o livro Chapeuzinhos Coloridos, dos autores José Roberto Toro e Marco Aurélio Pimanta. De acordo com o livro, os alunos criaram suas
próprias histórias. Bem-vindo para jogar este jogo conosco, você vai? Professora Kênia Frade E.M. Professora Hilton Rocha Setembro/2019. 3CHAPEUZINHO DO AMOR Autor: Amanda Dias Andrade Ilustrador: Richard uma menina com _ Quem bateu? Ele perguntou à velha. Twill, muito doce e assim
como _ esta menina em si! As pessoas a amavam. Quando ela viu greg, vovó ainda estava, tanto que ela fez joelhos de chapéu rosa e disse: _Por, Greg! Fique comigo! São óbvios para ele. Ele disse: Não, ele pulou sobre a velha e engoliu toda a sua vida. Um dia sua mãe ligou para ele e então Little
Rayding Hood chegou: disse TOC, TOC, TOC... - Quem? Chapeuzinho, você quer um é eu, irmãzinha. Doce para sua avó, bem como muito _ pode entrar! Ele disse: Lobo do amor! Ele está em uma porta, e isso tem que fazê-lo soar. Chapeuzinho perguntou e Greg, com um chapéu cobrindo o rosto, o
chapeuzinho respondeu: Todo mundo, respondeu _ Ele pode sair, mãe. Eu vou embora. Faça-o feliz! Foi quando abracei meus amigos. Então ele colocou um chapéu. Doce na cesta, deu um beijo em si mesma _ isso é sentir o cheiro da mãe e rachaduras. Do jeito que ele canta alguém que eu amo!
Então: descendo a rua triste/ eu _ e aqueles olhos muito grandes? Feliz / Esses doces fazem /to _ são para ver meu namorado. Os woozins e as orelhas são grandes demais? Então, de repente, um lobo triste _ fez para ouvir bonito Ele saiu do coágulo e disse: Meu amor! _ Olá chapeuzinho montando
pouco amor! E aquela boca grande? Olá, senhor! - Você pode estar falando sobre amor, - o que você trouxe lá, mas ele está comendo! Greg gritou. Cesta? Então um caçador ouviu - alguns doces e muito amor pelo barulho, foi lá e disse: Minha avó. Saia daí, Greg! Oh, eu sinto muito. São para sua
avó? Eu poderia beijar Greg com tanto amor que ele amava essa garota como um amigo, mas eu me curei! Muito faminto! Então Greg disse: Todo mundo aprendeu a lição: - Você vê isso? Mesmo que a pessoa seja má, se ele te levar para a casa da sua avó, o amor vale a pena. Lá você ainda vai
encontrar pessoas querendo amar! Wolfe! eu estou indo por ali. O lobo então pegou um atalho e chegou na casa da avó de Little Rayding Hood. TOC, TOC, TOC 45CHAPEUZINHO COR DO CÉU Autor: Letícia R. Perru Alves Ilustradores: Vitor Ribeiro e Ana Laura Medeiros Já foi uma menina muito _



Olá menina capuz, que lindo foi chamado Chapeuzinho você leva nessa cesta? Céu. Ele tinha cabelo escuro e olhos cor de céu. Chuva para minha avó graciosa e inteligente, Sr. Wolfe. Ele não vive sozinho na floresta escura? Você vem comigo? com sua mãe e seu irmão mais velho. Um dia sua mãe
pediu a ela para levar aqueles lobos que disseram bolinhos de chuva para sua avó que _ é claro! Por que podemos viver no meio da floresta por mais tempo e pegar algumas flores para a vovó? Garota, pegue esses bolinhos. Ele disse chuva para a avó. e tenha cuidado, chapeuzinho. Ouvi? Não quero
que peguem flores e se machuquem. Ele chegou na casa da avó de Little Rayding Hood. Eles pediram bênçãos, o chapeuzinho deu um beijo ao comer muffins de chuva, e sua mãe e irmão dormiram e foram cantar. Quando acordam, dizem: Na noite/ Eu vou ser feliz com o lobo. Ele estava sozinho /
Tão desatado / IP de mim / Família e todo mundo estava tão feliz Tadinha... Sempre. ATÉ QUE VIU UM LOBO BRANCO COM OLHOS AZUIS BRILHANTES E GREG DISSE 6CHAPEUZINHO LIARAUTHOR: LAURA COSTA ILUSTRADORES: LAURA, RYAN E NÍCOLAS SOARES UMA VEZ UMA
MENINA ERA UMA MENINA MUITO MENINA, ENTÃO O LOBO FOI PELO CAMINHO, MAS MUITO MENTIROSO. o mais curto . Quando chegou em casa, ela não mentiu sobre a avó do chapeuzinho, batendo na mãe e na avó. Um dia a porta dela: TOC, TOC, mãe tocto ligou para ela e disse : _ Quem
é? – Perguntei à vovó lá _ chapeuzinho pequeno, passando por dentro. Supermercado e de lá vão para a casa de sua avó. Sou eu, sua irmãzinha. - O lobo que virou a voz estava falando. Eu quero fazer o que você me pediu para fazer. Quando a velha abriu a porta, ela não teve tempo de pensar. Foi
então que a mãe pensou: Quando Greg pegou a vovó e a colocou para fazer o que eu pedi? dentro do armário. O chapeuzinho caminhou pelo caminho e Veio lentamente cantando: no acostamento da estrada / Eu estou indo pelo caminho. Finalmente, quando ele chegou, tão sozinho/pensando em
quem/correu na porta: TOC, TOC, TOC. Quando ele chegou ao supermercado, quem é ele? - Ele perguntou ao Greg: Espere, eu tenho alguns biscoitos e eu viro o som. Um macarrão que eu trouxe de casa... Vou enganar minha mãe. Então ele pegou sua mochila e saiu e cantou sua canção, Down the
road - Vamos lá, baby! afora / Eu vou tão sozinho / pensando sobre quando Chapeuzinho entrou, para quem / Vou contar uma mentirinha. Ele chegou perto da cama da avó e o pequeno capuz entrou na floresta. Quando um lobo apareceu, que disse: Vovó, por que você tem tantas orelhas grandes?
Bom dia montando capuz - eles são para mim ouvir os discursos. Mentiroso! E esses olhos são muito grandes? - Eles vão ver quando eu for. - Eu gritei para mentir... Menina. E aquele nariz grande? _ Este é o cheiro do _ o que você tem nesta disputa. Falou com greg, pegou uma mochila? Rir. Foi
quando a vovó a pegou. Eu peguei greg - Não senhor, eu vou levar, então todo mundo estava feliz por esses amiguinhos para minha avó, sempre: vovó, porque ela conseguiu sair do que ela vive na floresta. O armário e o chapeuzinho, porque greg pensou: aprenda a lição: você não deve mentir. Mentir
pouco é inteligente! Eu minto como sempre! Então Greg disse: Você vê essa trilha? Por que não vai lá fora e mente um pouco para essas pessoas? Que boa ideia! Eu faço isso de qualquer maneira. 78CHAPEUZINHO MÁGICO Autor: Anna Júllia Assunção Ilustrador: Tamara comandou uma menina
com olhos de Chapeuzinho e na porta: POU, brilhante como céu e cabelo escuro POU, POU. Noturno. Ele gostava muito das histórias do Perry, mas o sonho dele era tê-la. - Ela perguntou à vovó poderes mágicos. Ele estava usando um capuz que era sua mãe e ele parecia mágico, então todos o
chamavam - sou eu, Greg. - Falei com o chapeuzinho mágico. - Ele ligou para ela e disse: Uau! Eu pensei que você não vai _ chapeuzinhos, esses livros chegam! Eu estava esperando por feitiços para sua avó, que vive no meio da floresta, porque ela ama muito e o chapeuzinho traz livros de feitiços
que a faz se sentir melhor. Para nós fazermos feitiços terríveis e governarmos o mundo! Disse vovó: Eu sou uma criança, e eu sou uma mãe para você. Sério, mãe! Eu estava lendo esses livros... Enquanto isso, Little Rayding Hood passou pela floresta, mas parou, porque _ sim, mas tenha cuidado,
porque ele estava cansado de andar. Ele abriu o mundo cheio de segredos e perigos, cestas e começou a ler livros que eram para sua avó. Ele estava cantando, cantando até que o chapeuzinho andou e tentou fazer um feitiço mágico e... Cada vez que a floresta se tornava mais! foi quando ele notou
esse mistério. Para cima Foi mágico e ele foi para casa bem na frente dele e de sua avó, um lobo, para contar a notícia. Ele disse: Quando ele chegou em casa, olá, ok? Quem é você? Vovó não tinha lá, para eles . - Estar atrás da casa. Ele apareceu e disse: - Livros de feitiços são para minha avó. Sua
avó é louca! Ele era tão lobo pensando que eu deveria dominar o mundo. Greg então disse isso quando ele cria poções para reverter tudo. É assim que você vê? Cheio de estrelas no céu. Por que o chapeuzinho disse ao Greg que você não vai por aqui? Ele tinha poderes mágicos, e se eles mesmos.
Eu vou juntos. A poção foi feita e atirada na vovó, então pouca magia monta um capuz que voltou ao normal e ficou feliz em tomar o outro caminho e sempre ficou. Admire as estrelas por horas... Enquanto isso, o lobo se formou mais curto que o lobo e o capuz, veio à casa da avó de um par e lutou
contra o mal pela cidade. 910CHAPEUZINHO DOURADO Escritor e Ilustrador: Thiago Santana Alves era de uma vez por todas uma boa menina então Greg levou bares ricos, cheios de dinheiro. Você teve um dia de ouro e começou a correr, mas... A mãe ligou para ele e disse: Ele caiu. - Chapeuzinho,
pegue isso. Eu explico: as barras de ouro eram para sua avó. - Isso é porque eu atirei em um caçador muito pobre por ele. Em seguida, o chapeuzinho se recuperou até que o pequeno capuz pegou as barras de ouro e foi para casa para as barras de ouro e foi para o pensamento: avó. Quando você
chega aqui, você bate na cara e eu chamo a polícia, mas não há ninguém lá, o ladrão aparece... O lobo que estava lá ouviu, e se a vovó tivesse morrido como um policial disfarçado e entrado na pobreza... Vermelho. Ele perguntou se poderia ter feito jus a todos os pobres para levar as barras de ouro
até ele. Sempre, porque eles tinham que pagar um pequeno capuz dizendo o funeral da vovó. Claro, senhor! 11CHAPEUZINHO DO HORÁRIO Autor: Isabelly Pereira Fortunato Ilustradores: Kevin e Júnia De uma vez por todas uma garota que todos a consideravam muito tarde. Então sua avó fez uma
capa com pinturas de relógio então todo mundo começou a chamá-la de chapeuzinho. Um dia, a mãe dela ligou para ela e disse: Menina, leve essa cesta para sua avó com horas e anotações do dia. O chapeuzinho respondeu: _ Sério, estou dizendo mãe! Eu realmente tenho que ir? Sabe, cheguei
tarde demais, certo? Eu sei, garoto, você está atrasado. Mas às vezes você é inteligente. Então Chapeuzinho pegou a cesta e foi cantar pelo caminho: Eu quero ser esperto / E muito reto / Então ele não chega / Nunca mais atrasei. Enquanto o chapeuzinho caminhava, um lobo apareceu na frente dele
e disse: Bom dia menina. O que você ganha nessa cesta? - Relógios e anoches. Pequena resposta do capô. Para mim? - Não, são para minha avó. Vive no meio da floresta. Então Greg pensou, ele pensou e teve uma grande ideia, mas ele não tinha Mas Greg não podia comê-lo lá, pois um caçador
podia ouvir horas de barulho. Então ele teve uma ideia diferente e disse para a garota: Você vê essa trilha? É mais longo, mas você pode escolher alguns calendários para você e sua avó. O chapeuzinho said_ grande ideia, senhor! Eu faço isso, mas agora eu tenho que ir muito rápido porque minha
avó fica com raiva quando eu estou atrasado. Tchau. O chapeuzinho foi para o outro lado, pegando alguns calendários. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto, primeiro chegou na casa da vovó e bateu no portão. Quem é esse? Ele perguntou à vovó. Sou eu, sua irmãzinha. Gregg disse:
Disfarça sua voz. Então a avó do Pequeno Rayding Hood entrou. Quando ela abriu, não havia ninguém lá porque Greg parou de atacar a vovó e então a velha dormiu de novo. Depois de muito tempo, o pequeno passeio de Hood chegou e disse à vovó: Vovó, conheci um lobo muito bonito e tardio como
eu! Então ambos começaram a rir. A moralidade da história: as aparências às vezes são enganadas. 1213CHAPEUZINHO ARCO-IRIS Autor: Victor Hugo Santos Marques Ilustradores: Samuel e Nícollas Nicácio já foram uma menina que _ por que você não segue a cor muito apreciada, então sua avó
assim e escolheu algumas flores decidiu criar uma capa colorida para sua avó? Para a neta dele. Então eles foram chamados de a garotinha do arco-íris montando o capô. Então Chapeuzinho disse _ Que boa ideia! Eu quero fazer isso. Um dia sua mãe ligou para ele e o Lobo correu pelo caminho e
disse mais curto. Quando ele chegou, ele bateu na porta e disse: Chapeuzinho, estes são esses - vovó, abra a porta para mim? Biscoitos para sua avó e não deixe a vovó se levantar, ela tem o arco, ok? E flash e quando ele abriu a porta ele nem pensou: ele atirou no lobo. A avó dela. Greg, coloque
para assar e deite-se depois, quando ele chegou para esperar por um pequeno capuz de equitação. floresta, começou a cantar: quando a menina chegou, eles saem de estrada / Eu vou feliz /tomar comi a carne do lobo e começou esses biscoitos / para a avó. para falar em voz alta. Então houve o
caçador que então, de repente, o lobo saiu do caminho e ouviu e foi lá para ver. Ele estava atrás de um arbusto e disse que estava furioso quando viu os remanescentes do _ Hello Little Riding Rainbow Hood, Wolf, sua arma apontada e os que você manteve naquela cesta? Dois. _Estou levou biscoitos
para a mãe de Little Rayding Hood para pagar minha avó. Disse chapeuzinho. Fiança e todos felizes pensaram pelo Greg e disseram: Sempre. 1415CHAPEUZINHO VERDE-CLARO Autor: Robert Raphael Ilustrador: Emanuel já foi a garota que conheceu jabuticabeiras, macieiras, chamada
Chapeuzinho Verde-claro. Aquela pera e a maior parte tinha o apelido porque sua avó lhe fez uma capa verde brilhante. Um dia o capô anda pequeno e depois foi para isso do seu Ele gritou e disse: A estrada e o lobo, muito inteligente, cruzaram o caminho mais curto. - Chapeuzinho, leve esses
kenishes de menta para sua avó quando se trata da casa de viver lá na floresta. Vovó, ela correu em: TOC, TOC, TOC _ Boa Mãe. Im no meu caminho. - Mas tenha cuidado e não passe. Ele perguntou à vovó. através da floresta. Sou eu, irmãzinha. (O lobisomem monta o capô da cesta com muito bom
para imitar os sons às vezes) doces, beijos para sua mãe quando a avó abre a porta, e saiu. Ao longo do caminho ele estava lendo Greg pensou: Se eu comer a velha senhora, então: ficar / Eu sou tão bom quanto eu acabo como todos os lobos solitários / Alguns doces / Para outros chapeuzinhos.
Porta, entrarei na casa e me vestirei quando Chapeuzinho fosse caçador. andando, saiu um lobo de trás de um lobo, pensando que era mio e disse: inteligente, quando a vovó abriu a porta, _ Bom dia menina, o que você deu uma panela em sua cabeça. Vai levá-lo para aquela cesta? Greg escapou e
nunca mais voltou. hortelã para minha avó. Ele disse que o chapeuzinho acabou chegando queria comer uma massa depois da casa da avó e os dois almoçaram... - disse Chapeuzinho. Jantar de menta e viveu feliz, então Greg disse para sempre. Por que não vai por aqui? SE VOCÊ ANDAR POR ALI,
VÁ 1617CHAPEUZINHO ROXO AUTOR: GABRIEL ILUSTRADORES: DAVI E GIOVANNA DE UMA VEZ POR TODAS UMA PEQUENA VILA ONDE _ ATÁ. então vá. Disse ele, 'Bewolf. Ela era uma garota muito obediente, e você tem que trabalhar, ela se perguntou: Por que não era a fama dos lobos.
Um dia, sua avó lhe deu um capuz complicado lá para oferecer um capuz roxo e a menina poderia chegar em casa tanto que as pessoas da aldeia para a vovó? Foi por isso que greg pensou: Uau! todo mundo pensa perpol . Um dia a mãe dela ligou para ela e eu queria comer a vovó e o Pequeno
Capuz Rayding, ela disse: Mas eu quero ir para a casa da vovó só para ver os negros... - Menina, leve esses negros para aquele momento para levar o tigre lobo à procura de sua avó, que vive no meio de um pequeno capuz lá e chegou na casa da vovó. Floresta. Assim que o Pequeno Rayding Hood
abriu a porta, Greg foi atrás dele e a vovó disse: Ok, mãe, eu quero ir. - Chapeuzinho, não se mexa! Então o chapeuzinho te deu um lobo logo atrás de você! Beije a mãe dela e vá embora. No caminho, Emma Greg disse, ela cantou: Descendo a estrada / _ Crianças quietas, eu estou bem! Eu vou bem
sozinho/ Você tem estes eu não te como. Podem ser apagões para a pequena mulher. Coma os negros em silêncio. O chapeuzinho estava vindo pela floresta então ambos acreditaram que de repente ele viu um lobo e um lobo e começou a comer apagões. Medo. Então a menina começou a comer
também comeu os frutos com uma caminhada rápida, mas o lobo pegou ela e eles. Ditado moral da história: ainda há _ Hello Girl! Boas pessoas. Wolf. _ O Você pode vir aqui, garota? - É só para ir para a casa da minha avó, no meio da floresta. Vou trazer algumas frutas para ela.,
1819CHAPEUZINHO LARANJA Autor: Anna Laura F. Campos Bahia Ilustradora: Maria Luiza De uma vez por todas uma menina gordinha, de _ Você gostaria de ir para as grandes bochechas. Todos se casarão comigo com minha avó? Amei ela e a vovó ainda mais, então ela tinha uma capa de capuz
para _ sim! Ele respondeu ao lobo. Hge. As roupas eram laranja, e os dois foram até as pessoas e o chamaram de Chapeuzinho Laranja. casa avós . Chegando lá, eles correram em: PO, PO, PO. Um dia, a mãe dela ligou para ela e disse: Quem é? Ele perguntou à vovó. - Sou eu, sua garotinha, e meu
chapeuzinho, pegue a sopa desse amigo lobo. Abóboras para sua avó que mora lá não pode ver seu tempo no meio da floresta. venha comer essa deliciosa sopa de abóbora. disse o _ Ok, mãe. Disse vovó: Eu sou uma criança, e eu sou uma mãe para você. Vermelho. Quando a vovó abriu a porta, ela
subiu com aquele cheiro de sopa interessante... A menina colocou a sopa dentro do caçador, passando ao seu lado, deu um beijo na mãe da cesta e lhe deu um perfume, e foi lá e bateu à esquerda. De certa forma ele cantou assim: Port: PO, PO, PO _ Quem é? Ele perguntou à vovó. Descendo a
estrada/ Bem indo - sou eu, Hunter. Que cheiro tranquilo / Ser capaz de comer/sopa com bom! Você veio de sua casa? Uma mulherzinha. Minha irmãzinha trouxe sopa de abóbora. Então um lobo veio e disse: Você quer algum para tentar? Bom dia, garota. Ele disse: Caçador. Chapeuzinho laranja.
Então vovó serviu sopa para o bom dia Sr. Wolfe. o lobo que ele provou e adorava. Todo mundo _ O que você consome comeu a sopa e adorou muito. Nessa cesta? Moralidade da história: Não julgue sopa de abóbora. Aparência. _ Ika!!! Ele respondeu ao lobo. (Odiado sopa de abóbora.) Assim disse
Chapeuzinho: 2021 2021
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