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O

MEU

MUNDO

Glória



UM MUNDO DE GOMAS

• O meu mundo é um mundo 

cheio de doces, com gomas e 

chocolates.

• No meu mundo, só existe alegria 

para todas as crianças serem 

felizes.

• Gostaria que este meu mundo 

fosse de verdade!

Mariana 



MUNDO DE ROSAS 

• O meu mundo é maravilhoso e 

cheio de flores. Tem rosas e 

papoilas maravilhosas.

• O meu mundo é a Natureza. 

Sempre com árvores e folhas 

verdes.

• O meu mundo é cheio de alegria.

Diane



MUNDO DE FELICIDADE

• No meu mundo só há felicidade, 
amor e carinho. Não há tristeza, 
mal, nem mau tratamento.

• No meu mundo só há arco-íris e 
sol. Nunca há dias tristes. Nada 
disso!

• Gostaria que no meu mundo 
houvesse muita, mas mesmo muita 
felicidade, divertimento, nada de 
mau e que tudo fosse 
divertidíssimo. 

António



DESCOBERTO O MUNDO 
DOS DOCES

-Vocês sabem que o meu mundo é feito de doces? -
Não! Mas gostariam de ouvir uma história?

Tudo começou há muitos e muitos anos. Havia um 
planeta desconhecido chamado Saturno, onde 
viviam extraterrestres.  Ali, vivia uma família 
diferente que se tornou conhecida por ter 
descoberto o mundo dos doces. Mas sobre isso 
falamos depois.

Entretanto, na plateia, uma menina ficou esquisita e 
disse:

-Essa é a minha família e eu sou uma pessoa normal.

E era verdade! Eram pessoas normais.

A descoberta do mundo dos doces foi feita em 
1598. Nesse mundo, as máquinas de lavar roupa 
eram feitas de rebuçados. As torradeiras eram 
chupa-chupas e a água feita de gomas.

Este é também o meu mundo.

Sara



UM  MUNDO SEM 
DESPERDÍCIO

• No meu mundo, eu gostava que 
não tivesse tanta poluição, nem  
desperdício. É conta a natureza.

• O meu mundo podia ser sem 
Covid-19, sem guerras e com 
paz.

• O meu mundo é cheio de 
felicidade, como quando estou 
com a minha família, com os 
meus amigos e a fazer ginástica.

Maria Constança



UM MUNDO DE GATOS 
DIFERENTES

• O meu mundo é cheio de 

gatinhos de vários tipos.

• No meu mundo, os gatos são 

de várias cores, feitios e raças.

• Gostaria que no meu mundo 

houvesse casas para esses 

gatinhos.

Isabel 



NO MEU MUNDO SOU 
FELIZ

• O meu mundo faz-me tão feliz, 

porque está cheio de rosas e 

margaridas.

• No meu mundo tem muitas 

coisas coloridas e sinto-me 

muito feliz.

• Gostaria que o meu mundo 

fosse sempre alegre e cheio de 

cores.

Adelina



NO MEU MUNDO AS MESAS 
SÃO AS NUVENS

• O meu mundo é cor-de-rosa e 
de  outras cores coloridas.  As 
nuvens, no meu mundo, são 
algodão doce.

• No meu mundo há casas que 
flutuam e as pessoas têm asas.  
Os animais falam e também têm 
asas.  As mesas são as nuvens.

• Gostaria que este mundo fosse 
de verdade.

Maria Beirão



MUNDO DIVERTIDO E 
CHATO

• O meu mundo é divertido e 

chato. Divertido, porque posso 

brincar e chato, porque tenho 

de estudar.

• No meu mundo tenho um 

sonho que é andar de cavalo.

• Gostaria que o Covid-19 fosse 

embora, para podermos  ir à 

rua.

Ana Filipa



MUNDO BRILHANTE

• O meu mundo é feito de 

estrelas brilhantes e, sempre que 

quero, elas cantam.

• No meu mundo, sempre que 

estou triste, quem me ilumina as 

ideias são as estrelas.

• Gostaria que esta magia fosse 

igual em todos os planetas e 

arredores.

Glória 



O MEU MUNDO SERIA UM 
GATO ENROLADO 

• O meu mundo seria um gato 

enrolado com as bandeiras 

todas tatuadas na barriga.

• No meu mundo estaríamos 

todos em união.

• Gostaria que não houvesse 

vírus e que houvesse paz e 

entreajuda.

Rui 



O MEU MUNDO É UM DOCE 
ENORME

• O meu mundo é um doce 
enorme com muitos doces lá 
dentro.

• Eu sei que não é muito 
saudável, mas é mesmo bom.

• Tens de provar um doce e 
depois dizer-me se queres ou 
não ter um mundo de doces.

Francisca



NO MEU MUNDO QUERO 
PESSOAS PARA BRINCAREM 

COM AS CRIANÇAS

• O meu mundo é feito de doces, salgados e 
alimentos saudáveis.

• No meu mundo, o céu é feito de mirtilos 
esmagados. AS nuvens são de algodão doce 
colorido de vermelho, verde, azul e branco. 

• O sol é feito de caramelo e os seus raios são 
bananas. A chuva são halls de menta forte. O 
chão é feito de teias de açúcar saltitonas.  A 
relva é feita de feijão verde que, a cada mês, 
deixa cair uma semente para fazer crescer 
outro. 

• Por último, as paredes da casa são feitas de 
gomas, o telhado é de chocolate branco.  A 
porta é de puré de batata, o telhado de batata 
frita e a chaminé é um chupa-chupa.

• Gostaria que no meu mundo houvesse mais 
pessoas para brincarem com as crianças.

Benjamim



MUNDO SEM GUERRAS

• Na minha imaginação, queria um 

mundo melhor. Sem guerras e sem 

fome.

• Gostaria que todos fossem amigos 

das crianças, dos animais, dos 

velhinhos, dos pais e dos 

professores.

• No meu mundo, nós as crianças, 

somos amigas umas dos outras.

• O meu mundo é maravilhoso!

Mary Grace



O MEU MUNDO É UM IPAD

Nicola

• No covid-19,  o meu mundo é um 

iPad.

• No meu mundo eu sou o miúdo 

mais obcecado com o iPad.

• Gostaria que no meu mundo, todas 

as pessoas usassem os iPad para 

brincarem como eu brinco com o 

meu primo Lorenzo que vive em 

Luxemburgo.
•
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