
Visita à casa da vizinha



A primeira saída da turma 2

Nos organizamos após o lanche no portão 

vermelho para irmos a casa da Léa, nossa 
vizinha, que carinhosamente, chamamos 
de “DONA VIZINHA”.

Todos juntos e de mãos dadas, saímos pela 
primeira vez do Espaço da Vila.

A alegria de todos era contagiante. 
Estávamos realmente muito felizes!



No portão

Fomos recebidos 

pelo Carmo, o 
marido da Léa, 
que gentilmente 
abriu a casa para 
nós.



E que também, nos 

conduziu até “o 
lugar” que todos 
nós queríamos 
conhecer.

Sabem qual é?



Mas... Antes de vocês, 

saberem qual é o 

cantinho que mais 

queríamos conhecer. 

Saibam! Tivemos que 

passar por muitos 

desafios motores.

“Ainda bem que 

fazemos circuitos!”



E também, 

pudemos apreciar 
lindas flores!

Até chegarmos...



...Ao galinheiro.

Vimos de pertinho 

os galos, as 
galinhas e as 
quatro tartarugas. 



Pudemos entrar no 
galinheiro.



Teve criança que 

quis entrar no colo, 
outras crianças 
preferiram entrar 
andando sem 
ajuda.



Algumas outras, 
quiseram entrar 
comendo uma 

bolachinha.



E depois, TODOS 

NÓS fomos até a 
casinha de 
bonecas cor-de-
rosa.

E sabem o que 

tinha lá?



Um lindo arco-íris 

pintado e muitos 
brinquedos nas 
prateleiras.

É claro que 
brincamos com 
todos!



Mas, o mais legal 

mesmo, foi ver o 
galo que canta 
todos os dias para 
nós.



Brincar com a 
tartaruga.



E ver os ovos que 

as galinhas tinham 
botado.

Agora sabemos 
que a galinha do 
vizinho bota ovo 
amarelinho ...E 
branco também!



Olhem vocês 

mesmos!



E sabemos, 
também, que o 
galo bate as asas 
para “cocóricar”!



Ah! Também, nos 

aventuramos e nos 
organizamos da 
nossa maneira para 
vermos a tartaruga 
d’água.



Chegamos bem 
pertinho.



Vimos a 
jabuticabeira.



E fomos até o canil, 

conhecer  a Dona 
e a Dorotéia.



Ficamos um 

pouquinho 
assustados com o 
latido da Dona.



Mas, nos sentimos a 

vontade para 
brincar no 
quintal...De correr 
ou voar.



Brincamos até de 

pega-pega, como, 
fazemos no Espaço 
da Vila.



E depois...

A nossa querida 

“Dona vizinha”, nos 
serviu um delicioso 
bolo de chocolate 
acompanhado de 
suco de manga.

Uhhhhh!



Lógico que fomos 

prestativos, e 
ajudamos a nos 
servir.



Esperamos ela 

fatiar o bolo.



E por um momento 

ficamos bem 
quietinhos.



Psiu!



Ficamos quietinhos 

por mais algum 
tempo.

Também, estava 
tudo tão gostoso!



Até que avistamos 

a  “meiga” da 
Dorotéia.



E fomos brincar 
com ela!



A seguimos até, 

debaixo da mesa.

E a enchemos de 
carinho. 

Achamos que ela 
gostou de nós!



Foi preciso voltarmos 

até o galinheiro para 

nos despedir dos 

galos, das galinhas e 

das tartarugas quando 

a Helo, a Nalva, a Van, 

a Fabi e a Marina, nos 

chamaram para 

voltarmos ao Espaço 

da Vila



No caminho de 

volta, já queríamos 
saber quando 
voltaríamos para 
visitar a vizinha.



Bom... Enquanto, 

esperamos a 

resposta...

Ficamos por aqui 

mesmo, no Espaço da 

Vila, aprontando mil e 

uma brincadeiras.

Tchau, tchau...Até 

mais!

Fim!


