e sua turma

O PAPA-MOLEQUE

oba!
hora do
lanche!

Nham!

Você viu o
último episódio
do naruto?

ah, naruto tá
muito ruim!
nem vejo
mais!
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humm!! o que
você trouxe
de lanche,
toninho?

bolo de
chocolate!

pizza! e
você?

me dá um pouco
do seu chips? te
dou um pirulito!

e você, serginho?
o que
trouxe
de bom?

olha só
quanta bala eu
trouxe!

nossa!

e-eu...?

é! o serginho
sempre traz
as coisas mais
gostosas!

bom... eu
trouxe...

bem, eu...
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trouxe...

...uma maçã, uma barrinha
de cereais e um iogurte de
banana!
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serginho,
você tá
legal?
você tá
tremendo!

é que...

heim?

ele está
vindo para
cá!
para nos
pegar!
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ele tem um
plano! para
raptar todas
as crianças!

ele quem?

do que
você está
falando?

ele vai vir
aqui com seu
exército e
vai levar
todos nós!
ele quem,
meu deus?

o papa-moleque!
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ele é o
monstro mais
comilão do
mundo!
ele tem a boca
deste tamanho!
e quanto mais
besteira a gente
come,
maior ela fica!

essa é a fonte
dos poderes dele!

“ele vai transformar todos nós em escravos... para
poder fazer ainda mais comidas gostosas e que fazem
mal à saúde... e, assim, pegar outras crianças!”

andando,
seus
moloides!

ai, serginho...
vamos
logo pro
parquinho...
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mas é
verdade... eu
juro...

ei!
é! já não
basta essa
história
maluca?

ei, cara!
isso não
tem graça!

vap!

hã?

TUM TUM TUM TUM

TUM

TUM

o que
foi isso?

TUM

não!

vocês não
entendem!

TUM TUM TUMTUM...

TUM
M
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tarde
demais!

,
olá s!
nça
ria

oh-ou...
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HÁ!

HÁ!
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muito obrigado
por me ajudar
a aumentar meu
exército!

agora, vou levar vocês
daqui para sempre, para
serem meus escravos
na comidolândia!

e nós
não s
mos
puder !
evitar

viemos detê-lo,
papa-moleque!

é! você e seu
exército!

há! vocês
podem tentar!

peguem
esses
dois!
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Eu não
entendo!
Parece que
não acaba
nunca!

Tem razão! Esses
monstrinhos não param
de aparecer! A gente
derruba, derruba, e
sempre tem mais!

HA!

HA!

HA!
H

mesmo que os seus
anjinhos aqui parem
de exagerar nas
guloseimas, as outras
crianças do mundo não
param!

A!

HA!
deixe-me
explicar...

é impossível me
derrotar!

há, há, há, há...
essa não,
pessoal!
e a cada mordida,
eu fico mais forte!
a cada gole de
refrigerante, mais
um soldado nasce!
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nós temos
que ajudar
o magnito e
a magnífica!

ah! esses
soldadinhos
não são de
nada! vamos
lá!

vamos!

caíram na
armadilha!!!
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não!

HE, HE, HE...

ora!
devolva
meus
amigos,
seu...

o que
você
fez com
eles?
Não se
preocupem. Eles
estão a salvo...
na Comidolândia!
Ha, ha, ha, ha!

Seu mentiroso! Nós
vimos quando você
os engoliu!

traga-os de volta!
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Acontece que a minha barriga
é o portal mágico que leva à
Comidolândia. E é o único
caminho até lá! há, há, há!

magnífica! fique
aqui e proteja os
outros! eu vou
entrar lá e buscar
aqueles três!

não, magnito!

hã?
o q...?

se você for lá, vai virar
escravo também! seus
poderes não funcionam
lá dentro!

por que isso
foi acontecer
com a gente?

oh-ou...

essa
não...
por minha
culpa...
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hã?
o quê?

eu adoro comida,
gente...
lanches gordurosos...
muitos doces... quer
dizer, adorava...

tudo o que
era gostoso e
fazia mal para
os dentes, eu
amava!

Aí, o Papa-Moleque
nasceu... graças a mim!
No início, eu não sabia
que ele era mau... pensei
que era meu amigo, até
dava um pouco da minha
comida pra ele! E foi
aí que ele começou a
ganhar poder...
e, ao perceber que ele poderia
aumentar seu poder
através das outras crianças, ele saiu
da minha casa! virou as costas e disse:
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vou fazer um
exército e
sequestrar todas
as crianças!

seu
tonto!

bocó!

por sua cupa,
estamos
nessa!

não podia
segurar a fome
um minuto?
o que
aconteceu com
o respeito? o
que aconteceu
com a
cooperação?

parem com
isso!

até parece
que vocês
são muito
diferentes
dele... todos
comem as
mesmas
bobagens!

e ainda têm
coragem de
falar do
serginho?

se estamos nessa, é por
culpa de todos e não de
apenas um!

e vamos precisar da ajuda
de todos para sair desta...
de todos!

afinal, somos todos iguais!
iguais! o mínimo que devemos
uns aos outros é tratar
cada um com educação!
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...mas eu tenho crianças a escravizar!

feh! isso
tudo é muito
interessante...
eu vou distraí-los!
leve as crianças
daqui, enquanto
pensamos em um
plano!

guardas!

ataquem!
certo!

vamos,
pessoal!

vamos precisar
trabalhar em
equipe! e rápido!

pessoal... acho
que tive uma
ideia!
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ora,
seu...

há! isso é o
melhor que
pode fazer?

ótimo!

mais dois
escravos
bobinhos
para a
minha
coleção!

não se preocupe,
magnito! nós
viemos ajudá-lo!
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g-gh...

toma isso!

ahá!

sumiram!

mas o que
é isso? que
gosma é essa?

uma mistura que
preparamos com
alguns dos produtos
da cantina! salada de
frutas, creme de açaí e
sucos naturais!
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oh, não! comida
saudável! por isso
estou tão fraco...

mas isso não
é tudo...

amigos!

atacar!

bLAAAAARGH

não... não! estou
ficando fraco...
fraco...

!

ugh!

hunf!

Vocês venceram desta vez, mas um
dia, eu voltarei!
Enquanto houver crianças no
mundo, existirão as que gostam de
comidas que fazem mal!
E eu sempre terei de onde tirar
forças! vocês vão ver!

ai!

se isso
acontecer...
21

...nós vamos
estar aqui
para detê-lo
mais uma vez!

eeeeehhHH!!
bem,
crianças...
espero que
isso tenha
servido de
lição!

ah, pode
deixar,
magnífica!

Exatamente! Afinal
de contas, como
vocês viram hoje,
suas escolhas
afetam diretamente
as vidas de cada um
de vocês, e...
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De hoje em
diante, só comida
saudável!

o que foi, amigão?
por que essa cara?

mesmo que a gente
tenha vencido... eu ainda
sou um gordinho...

ora...

ah... sabe o que
é, magnito?

e qual é o problema em ser
“gordinho” ou “magrinho”?
não há problema nenhum!

O importante é
ser saudável!
Para isso, é só
se alimentar
direitinho e fazer
uma atividade física
que goste: futebol,
natação, basquete,
vôlei... E depois,
o fundamental:
cuidar dos seus
sentimentos,
aceitar a si mesmo
como você é! E isso
vale para todos!

já sei! Que tal se
todos fizéssemos um
Cardápio Saudável?
Vamos planejar a
semana e preparar
um lanche para cada
dia! O que acham?

mas, além
do cardápio
sustentável,
tem mais uma
coisinha que
nós podemos
fazer...

ei, essa
é uma
ótima
ideia!
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im...

ass

muito bem, gente!
puxa o ar pelo nariz
e solta pela boca!

quero ver o empenho no
primeiro dia da nossa agenda
de atividades físicas, heim?

na hora do lanche, nada de
refri! eu trouxe suco de
frutas para todos!

HÁ!

HÁ!

HÁ!

HÁ!

HÁ!
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HÁ!

HÁ!
HÁ!

HÁ!

FiM

Com a ajuda da nutricionista
Cristilene Salomão, preparamos
um cardápio muito saudável!

siga essa indicação durante a semana
e garanta uma dieta deliciosa! e o
melhor de tudo, com muita saúde!

2a

1 Triângulo de
Pão de Forma com
Queijo Processado

1 Suco de Fruta
em caixinha

1 Goiaba

1 Vitamina de fruta
em caixinha

1 Pera

2 miniPães de
Queijo

1 Suco de Fruta
em caixinha

1 Barrinha de
Cereal

4 Cookies
Integrais

1 Achocolatado
em caixinha

1 Maçã

2 Bisnaguinhas
com Geleia de
Fruta

1 Suco de Fruta
em caixinha

1 Banana

3a
1 pedaço
pequeno de
Bolo de Cenoura

4a
5a
6a

para outras informações, acesse www.cristilenesalomao.com.br
25

e sua turma
ANO IX - NÚMERO 13

Diretor do Colégio
Eldo Pena Couto

Diretora de Ensino
Cláudia Naves

Roteiro e Arte
Danilo Aroeira

Coordenação
Ana Amélia Rigotto Fernandes
Rosália Soares de Oliveira Lopes

COPYRIGHT

Todos os direitos autorais sobre marcas, obras ou criações de qualquer
natureza disponibilizadas nesta publicação pertencem ao Colégio
Magnum Agostiniano.
Sendo assim, é terminantemente vedada a distribuição, representação,
publicação, uso comercial e/ou utilização de tais materiais, no todo ou
em parte, sem a prévia e expressa autorização do mesmo.
A violação destes direitos é crime, e seu infrator está sujeito às
penalidades legais previstas nas Leis 9.10/98 e 9.279/96 e no art. 184
do Código Penal Brasileiro, bem como ao pagamento de indenização
pelos prejuízos causados.
26

Resp.: 1 - nariz do joãozinho; 2 - corrente
na mão do paulinho; 3 - boca da tininha; 4
- camisa do paulinho; 5 - arma do docinho
vilão; 6 - boca do sorriso vilão; 7 - rabode-cavalo da ritinha.

Procure bem e salve os nossos amigos de virar
escravos nas mãos do Papa-Moleque!
você consegue encontrar 7 diferenças entre as duas
ilustrações abaixo?

JOGO DOS 7 ERROS

CIDADE NOVA
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