
 Era uma vez...
O Mágico de OZ



     E        Doroty que morava numa fazenda com 
seus tios e seu cachorrinho Totó. Um dia um 
furacão  levantou a casa e levou a menina e seu 
cãozinho pelos ares. Rodopiando no vento foram 
parar bem longe na Terra de Oz. A casa havia 
caído bem em cima da Bruxa Má do Leste. 
Logo, apareceu a Fada Boa do Norte junto com 
estranhas pessoas pequeninas que agradeceram 
a Dorothy por livrarem eles daquela terrível bruxa. 
Dorothy disse que precisava voltar para casa e a 
Fada respondeu: ”Só o Mágico de Oz pode 
ajudar você. Calce os sapatos encantados, da 
Bruxa Má do Leste. Depois siga a estrada de 
tijolos amarelos até a Cidade das Esmeraldas. 
A menina obedeceu e foi caminhando pela 
estrada amarela. Logo encontrou um Espantalho 
pendurado num tronco, Doroty soltou-o, ele 
agradeceu e disse que queria ter um cérebro 
para poder pensar melhor. Doroty  convidou: 
“Venha comigo. O Mágico de Oz lhe dará um”. 
Mais adiante, encontraram um Homem de Lata, 

ra uma vez uma menina chamada 
............  



que desejava possuir um coração. “Venha 

conosco até a Cidade das Esmeraldas”, 

convidou Doroty. “O Mágico de Oz lhe dará um”. 

Assim, o Homem de Lata também seguiu com 

eles. Logo depois, os três encontraram um Leão 

que rugiu feroz para Totó. Então Doroty zangada 

disse: “Que covardia, atacar um cãozinho tão 

pequeno!”. O leão ficou encabulado e disse que   

era covarde mesmo, mas gostaria muito de ser 

. corajoso. “Venha conosco. O Mágico de Oz .

lhe dará coragem”, disse Doroty. E os quatro 

amigos puseram-se a caminho da Cidade das 

Esmeraldas.  A Bruxa Má do Oeste estava 

furiosa porque sua irmã tinha morrido e mandou 

seus lobos atacá-los. O Homem de Lata pôs-se 

a frente e protegeu a todos com seu machado.

 A Bruxa mandou então seus corvos selvagens! 

O Espantalho rapidamente  bolou um plano para 

assustar aqueles barulhentos. A Bruxa Má do 

Oeste ficou louca de raiva e mandou um bando 

de macacos alados para cima deles. 

 

..

  ..  

......



O Leão então soltou um forte rugido e disse: 

“Montem em mim rápido! E assim escaparam.

A salvo e felizes chegaram  ao castelo do Mágico 

de Oz que disse: Não será preciso qualquer 

mágica. E fez eles perceberem o quanto o 

Homem de lata teve coração ao defender com 

amor os seus amigos, como o Espantalho já tinha 

um bom cérebro quando bolou o plano para 

afugentar os corvos e como o Leão foi corajoso. 

Mas como Dorothy  voltaria para casa? Então a 

Fada Boa do Sul apareceu e revelou que seus 

sapatinhos eram mágicos. Era só bater 3 vezes 

um no outro e ordenar que a levem para casa. 

Assim despediu-se dos seus novos amigos. E 

voltou feliz para casa! 
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