
Será que é 
meSmo eStranho... 

um porquinho 
goStar de banh    ?!

A.C.
Ilustrações

jordana germano



© 2012, O autor
© 2012, Instituto Elo 

Projeto gráfico, capa, ilustração e diagramação: Jordana Germano

COMPART, Alexandre. Será que é mesmo estranho... um porquinho 
gostar de banho?!

Belo Horizonte: Instituto Elo, 2012.16p. ISNB: 978-85-63077-05-9

Instituto Elo
R. Guajajaras, 40, 2º, 6º e 10º andar - Centro 
30180-100 Belo Horizonte / MG / Brasil
Tel.: +55 31 3237-1000/ Fax: +55 31 3237-1000
www.institutoelo.org.br 
publicacoes@institutoelo.org.br

Será que é mesmo estranho... um porquinho gostar de banho?!
Autor: Alexandre Compart. Belo Horizonte: Instituto Elo, 2012

16 p. (Série Cidadania para Crianças).
Número de ISBN: 978-85-63077-05-9

CDU: 821-052.2

C736



uma grande novidade
a rafaela tinha pra contar
duvido que alguém adivinhe
nem adianta tentar

correndo ela Saiu
rápido... quaSe voando

- vovó você preciSa ver
o porquinho tá tomando banho!!



- Será poSSível rafaela
iSSo a vovó nunca viu
uma cena igual a eSSa
acho que nunca exiStiu!!

- vem ver vovó
eu garanto

o porquinho de tão limpinho
já eStá até brilhando!!



-a vovó tomou um SuSto
a rafaela viu direito
o porquinho de banho tomado
dormia agora SatiSfeito

- olha que lindo vovó
nem parece o meSmo de anteS

Sem toda aquela Sujeira
o porquinho eStá até elegante!!



- maS iSSo não eStá certo rafaela
cada um tem Seu lugar
o do porquinho é no chiqueiro
e iSSo não deve mudar!!

e pra triSteza da rafaela
para o chiqueiro o porquinho voltou

e em menoS de um minuto
todinho Sujo ele ficou



a rafaela depoiS daquilo
não parava de penSar:
- Se um banho é Sempre tão bom
porque o porquinho não pode goStar?!

deSde pequena ela Sabia
e goStava de banho também

- Se o porquinho não é porquinho
faz ele muito bem!!



maS de tomar banho e ficar limpinho
o porquinho não deSiStiu
e pulando a cerca do chiqueiro
maiS uma vez ele fugiu

Seguiu direto para o lago
foi bonito de Se ver

e o porquinho com um mergulho
ficou limpinho outra vez!!



meSmo achando muita graça
de toda aquela Situação
a vovó não concordava
tinha ela Sua opinião

- que hiStória maiS maluca
um porquinho que goSta de banho...

onde é que já Se viu?!
iSSo é muito muito eStranho!!



- olha Só como ele goSta vovó
de mergulhar e tomar banho
bem melhor é ficar limpinho
que viver Sujo de lama

de banho todo mundo goSta
Sobre iSSo andei penSando

não deve Ser diferente com oS porquinhoS
um banho é Sempre refreScante!



Se iSSo deixa ele feliz
e tomar banho é tão goStoSo
ele querer ficar limpinho
não tem nada de eSpantoSo

eStranho meSmo vovó
Seria de banho ele não goStar

o porquinho eStá maiS que certo
Sujo ninguém merece ficar!



- deve Ser triSte viver Sujo
imagina Se foSSe a gente
cada um é feliz de um jeito
olha como ele eSta contente

um porquinho aSSim tão limpo
dá até vontade de abraçar

tomar um belo banho
é tão bom como brincar!!



a vovó então mudou de idéia
ouvindo aquilo com atenção
- penSando bem minha netinha
você tem toda razão

e quer Saber de maiS uma coiSa
vou conStruir um novo chiqueiro

e para o porquinho vou inStalar
um grande e bonito chuveiro!!



daquele dia em diante
o banho eStava liberado
e de todoS oS animaizinhoS
o porquinho era o maiS perfumado

e depoiS de algum tempo
outra novidade de todo tamanho

todoS oS porquinhoS do chiqueiro
paSSaram também a goStar de banho!!
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O projeto Cidadania para Crianças 
propõe a publicação de livros infantis 
que trabalham temáticas ligadas à 
cidadania, sempre com o cuidado 
de não se limitar ao didático, mas, 
principalmente, proporcionar prazer 
às crianças leitoras.
 

terceiro livro da coleção, conta em 
versos a história da esperta Rafaela, 
de sua vovó e do pequeno porquinho 
que gostava de banho, com leveza, 
convidando os leitores a refletirem  
sobre tolerância e respeito pelas 
diferenças.
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