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T
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APRESENT á
ANDO
PRA VOCÊ
!

LETÍCIA

LEVY

LELÊ

irmão mais novo do levy, seu ídolo e guia.
claro que sua curiosidade não é menor
do que a do irmão. entende tudo quase ao
pé da letra, o que o leva a ter ideias muito
inteligência e sensibilidade acima
engraçadas sobre as coisas.
líder natural da turma, é o mais velho...
da
média. tenta conter a curiosidade
tem uma ingenuidade franca, sempre acredita
inata e espontânea do levy.
em si e nos outros e tem uma curiosidade
nem sempre consegue...
extrema e contagiante.

SUPERLEGAL

LEGUINHO
o cachorrinho mascote da turma.
inteligentíssimo, só falta falar.
tem as melhores sacadas,
amigo pra todas as horas.
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o robozinho mais sabido do universo.
voa, tem todas as histórias do mundo em seu hd.
possui um grande coração e sempre cuida da
segurança da turma, advertindo, aconselhando
e dando bronca, quando precisa.
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Pronto! Agora você já conhece a turminha toda!
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brincar de quê
?

TODO MUNDO CURTE
FUTEBOL!
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e se a gente
brincasse de
esconde-esconde?

é...
pode ser legal!

obaaaa!!!
tô nessa!

é...
pode ser!

ah, levy...
eu não estou com a
roupa apropriada!

FUTEBOL!!!

então, tá!
a gente se esconde e o
lelê vai nos procurar!

e daí, letícia?
faça como eu: jogue descalça,
he! he!

sempre eu...
é chato ser o mais novo!
humpf!

he!he!

ui! ui!
au, au!
vai... chuta essa,
lê!!!

toin
e aí, galera...
o que é que tá rolando?

estamos decidindo o
que fazer...

toin

vamos lá...
esconde o rosto e conta
até dez!

...nove, dez!
prontos ou não,
lá vou eu!

você tem alguma
sugestão, alê?

um... dois...
três...
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onde será
que eles se esconderam?
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hummm...
boa leguinho!
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uuff...!

não acredito...
você descobriu onde
meu pai guarda a arma
dele!

au, au!
cuidado, alê!
você vai cair dessa
cadeira!

achei!!!
letícia atrás da árvore...!

achou...
he! he!

achei!!
venham ver o que
eu achei...!

!

!

não tô alcançando...
por que será que os adultos
deixam as coisas mais interessantes
escondidas... ou no alto?

meus pais sempre me
ensinaram que minhas coisas
mais interessantes nunca
estão escondidas...!

e o que é que você tem
de tão interessante,
letícia?
minhas bonecas,
minha bicicleta, meus
games... até sua bola é
interessante e não fica
escondida!

au!
au!

!
nossa!
por que o alê
tá gritando?
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o que será
que ele achou?

epa!
o grito veio
da minha casa!

acho que o
esconde-esconde
acabou, né?

...e eu vou lá
ver o que é...

tá vendo,
leguinho?

pô! baixinho não,
né?

hum... pode ser... mas
vou dar uma olhadinha...
chega pra lá, baixinho!
deixa comigo!

xi...!
boa!
he! he
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AHN...?!?

*nome:

*características:
*missão:
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SUPERLEGAL
INTELIGÊNCIA E ARTICULAÇÕES
MALEÁVEIS E TELESCÓPICAS

ACONSELHAR, OFERECER SEGURANÇA E
DIVERTIR. ESTÁ SEMPRE PERTO QUANDO
ALGUM PERIGO APARECE

*curiosidade:
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muito bem...
agora, todos pra fora!

AH...
OUTRA COISA,
CRIANÇAS!

vamos já
chamar o meu pai!

sem a supervisão de um
adulto, nunca mexam em
remédios, produtos de limpeza,
álcool, facas, tesouras...

APESAR DE SER UM ROBÔ, TEM UM
GRANDE CORAÇÃO!

PARE!!!
isso não está certo...
o que seus pais já disseram sobre
mexer onde não se deve?

a gente não ia mexer...
só olhar...!

...e só olhar
não faz mal...

...mesmo que não estejam
guardados, eles também podem ser perigosos
nas mãos de crianças!

superlegal!!!

a letícia tem razão...
vocês não devem mexer aí!

depois...

aí, ó...
não falei?

armas não são
brinquedos!!

e se a gente
pegar só pra levar
pro papai?

até mesmo uma
piscina, tão divertida,
pode seR perigoSA pra
uma criança, se não
houver um adulto por
perto! muitas crianças se
afogam por falta
de cuidado!

é... pensei que, escondida, a minha
arma estivesse bem guardada... preciso
me informar melhor sobre como usar
e guardar armas e munições, além de
conversar com as crianças...!

vamos lá...!!

vai, alê...
chuta!

fique tranquilo,
superlegal... a gente entendeu
o recado!

é isso aí, amiguinhos!
mais uma história com
final feliz!

he, he, he!
au, au!
e então?
o que fazemos?
deixamos aí?
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claro! deixem a arma
onde está! todos devem
sair do local e chamar
um adulto, imediatamente!

os adultos guardam armas para que vocês,
crianças, não se machuquem! mas vocês
sabem o que fazer no caso de encontrarem
uma arma?

se acharmos uma arma, não devemos
mexer nela! temos que sair do local e
chamar um adulto!

não!!!
crianças não devem
tocar em armas!!

au...!
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SIM OU NÃO?

SEJAM PIPAS, QUADRADOS, PAPAGAIOS OU RAIAS,
A DIVERSÃO É GARANTIDA!
MAS ESSA BRINCADEIRA TAMBÉM TEM
MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA QUE NÃO
HAJA NENHUM ACIDENTE!

VAMOS AJUDAR O NOSSO AMIGO
SUPERLEGAL A SEPARAR OS OBJETOS.
ELES PODEM SE TORNAR PERIGOSOS
PARA AS CRIANÇAS, SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO

ESCREVA A PALAVRA ¶·1®2··
ACIMA DOS OBJETOS QUE
PODEM SER PERIGOSOS.

SABÃO

SLSL

Que é perigoso soltar pipas em dias
de chuva ou relâmpagos?
Que devemos olhar bem onde pisamos, principalmente ao andar
para trás?
Que não devemos soltar pipas perto de antenas,
fios telefônicos ou elétricos?
Que se a pipa enroscar em fios,
não tente tirá-la?
Que não podemos usar linha metálica,
como fio de cobre de bobinas?
Que devemos procurar lugares abertos,
como parques e praças?
Que temos que tomar cuidado para não
queimar as mãos na linha?
Que temos que evitar ruas e
lugares movimentados?
Que não se deve empinar pipas em lajes ou telhados?
Que temos que tomar cuidado com as pessoas que estão
de bicicleta, motos ou a pé?
Que usar cerol é crime?
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RESPOSTA
DA
ATIVIDADE

AGORA, UM PAPO SÉRIO
com os adultos
SOBRE SEGURANÇA...

SIM OU NÃO?

VAMOS AJUDAR O NOSSO AMIGO
SUPERLEGAL A SEPARAR OS OBJETOS.
ELES PODEM SE TORNAR PERIGOSOS
PARA AS CRIANÇAS SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO.

ESCREVA A PALAVRA
ACIMA DOS OBJETOS QUE
PODEM SER PERIGOSOS.
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Para manter sua segurança e de outras pessoas, é preciso que você siga estas

recomendações para utilizar e guardar as armas e munições. Abaixo, escrevemos
algumas regras que, se praticadas, evitam acidentes.

1) Guarde as armas e as munições em lugares separados.
2) Coloque sua arma fora do alcance de crianças e adolescentes e fale com
eles sobre o cuidado que se deve ter. É melhor mantê-los informados,

fazendo-os entender que não devem mexer em arma, do que simplesmente
escondê-la e ignorar o assunto.

3) Não utilize armas sem ler, na íntegra, o manual do proprietário e, na dúvida,
sempre procure um serviço autorizado.

4) Sempre aponte o cano da arma para uma direção segura e só coloque o dedo
no gatilho no momento do disparo. nunca dispare em água, rocha ou quaisquer
superfícies nas quais o projétil possa ricochetear.

5) Use somente munição de procedência confiável e do mesmo calibre de sua arma.
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6) Tenha certeza de que o cano não está obstruído antes de colocar munição
em sua arma.

7) Se a arma não disparar quando o gatilho for acionado, ela deve ser mantida

apontada para um local seguro. não se exponha à culatra para evitar acidentes.
espere 30 segundos e descarregue a arma com cuidado.

8) não modifique ou altere sua arma e teste-a regularmente. troque a munição
a cada 6 meses para garantir o perfeito funcionamento.

Projeto

Apoio

9) Durante a prática de tiro, use sempre equipamento de segurança, como
óculos de proteção e protetores de ouvidos.

10) Nunca utilize armas sob efeito de álcool ou substâncias
que prejudiquem a capacidade motora.
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