
6 - A Festa das Formas 

Era uma vez, no PAÍS DOS DESENHOS... 

  

...uma grande festa estava para acontecer!! 

  

Todas as figuras geométricas, linhas, pontos, sinais, estavam 

ansiosos para se divertirem com os amigos!        

  

A primeira a chegar toda bonitinha, foi a Cessata, que 
comprou sapatos novos para seus 8 pézinhos. 

  

Ela procurava ajudar a todos os que tinham algum tipo de 

dificuldade. 

  

Com ela, veio a Kora, que tinha um probleminha na  perninha e 

usava uma bengalinha. Tambem precisva de ajuda dos amiguinhos 

porque usava óculos com o vidro bem espesso por causa do 

problema na vista.Ela quase não enxergava. 

  

  

Cessata, ficou muito cansada de tanto trabalhar e acabou 

dormindo na festa. 

  

Os outros convidados, se reencontravam contando as novidades e 

as historias de suas vidas. Todos se ajudavam, era uma alegria 

só. 

  



O besouro Fliko chegou com uma jaqueta bem colorida e foi logo 

ajudar o Botó a subir na parade.  

  

Capo com muita calma começou a organizar a fila para receber 

os bolos e refrigerantes. 

  

De repente alguém gritou= 

  

Olhem lá… quem vem vindo!!! 

  

O Lolota pulando corda.  

  

Querido amiguinho:  sabe porque a presença de Lolota é 
importante na festa?  Não sabe??? 

  

Ele não deixa cair uma sujeirinha no chão. 

  

Todos colaboram com ele, jogando os papéis, os lixinhos, tudo, 

tudinho, dentro do Lolota.  

  

Ele tem uma irmãzinha a Lalata. Ela vem chegando de mãos 

dadas com ele … 



Ela é bem simpática gosta de cantar, brincar e ajudar as pessoas 

a serem felizes. 

  

Kora ficou preocupada com a sua irmãzinha que não queria 

brincar com o Kuadruska.  

  

Depois de alguns minutos estavam de mãos dadas e sorrindo. 

  

Os  amigos de verdade são como nossos irmãos. 

  

A gente pode até ter uma briguinha, mas depois a gente desculpa 

de verdade, perdoa de verdade e renova a amizade para sempre. 

  

Somos uma grande família, que bo-om! 
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