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Zizi encontra um tesouro.

- Estou rica. Estou milionária!

Moedas de prata e ouro!

- Guarda-as bem num pé de 

meia!, aconselha-a a sua 

amiga, a formiga Januária.

Mas Zizi nem a ouviu

E para o mercado partiu.



Lá está a Aranha Ariana

a vender na sua tenda.

Zizi deixa-se tentar.

Dá uma moeda de prata

E compra 1 lenço de renda.



- Bom dia, Adélia e Lourenço!

Quanto custam os morangos?

- O seu preço já te digo.

Por uma moeda e o teu lenço

podes levar 2 contigo.



Mais adiante há três burros.

Vendem aviões de papel,

zurrando a plenos pulmões:

- Uma moeda e dois morangos

É o preço de 3 aviões!



Zizi voa pelos ares fora

num avião de papel.

Encontra mais quatro abelhas

a vender boiões de mel:

- Por uma moeda e três aviões 

compras 4 boiões! 



Ao passar pelo bosque

cinco ursinhos gulosos

que ali estavam à coca

querem logo uma troca:

- Se nos deres uma moeda

e os teus quatro boiões,

nós te daremos estes 

5 balões.



Mal levanta voo

seis gaivotas a cercam,

com modos rufiões

todas seis a gritar:

- Dá cá uma moeda

e esses cinco balões.

Nós damos-te 6 penas.

É pegar ou largar!



- P’ra que servem seis penas?

vai Zizi a pensar.

Porém logo sete índios

puseram-se a chamar:

- Se essas penas trocares,

uma moeda e seis penas

valem 7 colares.



Zizi ficou bem contente

com sete colares de cores.

Mas são pesados também!

Felizmente sete ratinhos 

e a mãe

querem comprá-los para a 

festa que vão dar.

- Por uma moeda e sete 

colares, aqui tens 8 bolos 

para te regalares.



Instala-se Zizi no prado

para devorar o lanche 

inesperado.

Mas nove ovelhas

que estão a fazer meia

tiveram outra ideia:

- Por uma moeda e oito 

Bolinhos compras 9 pares de 

peúguinhos.



Zizi suspira:

- Agora só me resta

uma moeda! É esta.

E nove peúguinhos.

pendurados na asa.

Mas há tantos caminhos

e não sei como voltar 

para casa.

Por sorte a centopeia

trouxe-lhe a solução:

- Se me deres a moeda

e os nove peúguinhos,

eu mostro-te as 10 setas 

da sinalização.



Agora Zizi pensa que ir ao 

Mercado foi engraçado.

- O tesouro gastou-se…Nada 

trouxe, mas diverti-me imenso.

Tive 1 lenço,

2 morangos e mais 3 aviões

4 boiões de mel, 5 balões

6 penas brancas, 

mais 7 colares

8 bolos e 9 peúguinhos,

mas à vinda

segui pelas 10 setas

e cheguei à minha casa 

que é bem linda.


