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chamado Gepeto que vivia 

muito solitário. 
Fez então um boneco de madeira 
para lhe fazer companhia e 
      chamou-o Pinóquio.
           Um dia apareceu a Fada Azul
           que com pena do velhinho,    
.       deu vida ao pequeno boneco!        
.      Criou também o Grilo Falante, 
a consciência de Pinóquio, para
ajudá-lo a ser um bom menino.
Gepeto ficou radiante de 
felicidade, agora tinha um filho!
No dia seguinte Pinóquio ia para 
a escola quando encontrou a Raposa 
e o Gato: “Porque vai para a Escola? 
Vem conosco ver o Teatro de 
Bonecos que chegou!”
E lá foi Pinóquio desviando seu 
caminho. O dono do Teatro era mau 
e vendo aquele boneco falante, 
prendeu Pinóquio numa gaiola 
para usá-lo como sua nova atração.  

ra uma vez um velho carpinteiro               
.......

 

E



 Apareceu então uma borboleta
que lhe perguntou onde morava:
“Não tenho casa...” e a cada vez que 
respondia seu nariz crescia um 
pouco até que ficou enorme!  
          Assustado Pinóquio chorou 
          muito. Então veio a Fada que o        
          libertou com a condição de 
          que não mentisse mais.
Num outro dia indo no caminho da 
escola encontrou novamente a 
Raposa dirigindo uma carroça 
puxada por tristes burrinhos. Ela o 
convidou para conhecer a Ilha das 
Brincadeiras, um lugar cheio de 
brinquedos e guloseimas onde 
ninguém estudava. E Pinóquio 
desviou seu caminho de novo apesar 
do que o Grilo Falante aconselhava. 
Maravilhado com a ilha foi ficando ali 
e quando percebeu viu que orelhas e 
um rabo cresceram em seu corpo.
Ia ser transformado num burro! 



Pinóquio com a ajuda do Grilo 
construiu uma jangada e saltou
ao mar. Logo foram engolidos por 
uma  baleia! Dentro dela era tudo 
escuro mas ouvia-se ao longe um 
triste lamento: “meu Pinóquio...meu 
filinho...”. Era Gepeto, que tinha ido 
procurar o menino e acabou sendo 
engolido também pela baleia! 
Os dois se abraçaram felizes e 
Pinóquio pediu perdão a seu pai 
pelas suas mentiras e desobediência.
De repente surgiu a cima deles uma 
pequena abertura e as águas se 
revoltaram bruscamente. Assim 
foram expelidos para fora através 
daquele buraquinho. Era a Baleia que 
tinha espirrado! Livres puderam 
voltar para casa.   
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Depois disso tudo Pinóquio cresceu 
bom e atencioso com seu pai, até 
que um dia finalmente se 
transformou num menino de 
verdade!
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