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Diferente
Texto e ilustrações

Ana Maria de Andrade

Dedicamos este livro a todas 
as crianças, porque elas farão 
o mundo que hoje sonhamos.



Esta história aconteceu,
há muitos e muitos anos atrás.

Um dia, as crianças ganharam
um mundo de presente.

Ficaram tão felizes!
Começaram a brincar...





Jogavam o mundo pra lá...
- Que bom é a gente sorrir!

Jogavam o mundo pra cá...
- Vem brincar, se diver�r!

Rolavam o mundo pra lá...
- Que legal! Vamos correr!

Rolavam o mundo pra cá...
- Oba! É tão gostoso viver!





Mas sem perceber, deixaram o mundo sujar.

O tempo passou, desbotou a cor.
Pobrezinho, sen�u muita dor...

Sem saber dividir, começaram a brigar.
E tudo do mundo queriam �rar!





Sem consciência, deixaram o mundo cair!
Ai, ai, ai... Em milhões de pedacinhos, 

viram tudo se par�r!

As crianças, envergonhadas, 
não sabiam o que dizer...

- Nossa! Como vamos fazer?
- Quebramos o mundo, 

acabou de morrer...





No meio de tanta tristeza, surgiu a estrela Sabedoria. 
Com a sua luz tão intensa, falou com muita energia:

- Eu tenho a cola da inteligência! A única que faz a mágica 
acontecer. Acreditem, o mundo irá renascer... 

Basta pôr cola, um pinguinho, misturada com muito carinho!

Imaginem o mundo bem lindo e deixem o sonho ficar. 
Juntos, irão construir! E logo, de novo sorrir...

Então, querem tentar? 
Usem a cola da inteligência e maravilhas irão recriar!





Assim as crianças fizeram. 
Acreditaram na Sabedoria e começaram a inventar.

Pedacinho por pedacinho,
quem quiser, pode ajudar.

Rios e mares com água limpinha e muitos peixes nadando. 
Nada de jogar lixo, é proibido esgoto sujando.

Nas casas do mundo novo, água não se desperdiça. 
A torneira abre e fecha, somente quando precisa.





Florestas todas verdinhas, árvore e passarinho.
A terra sempre regada, muitas flores no caminho.

Neste mundo diferente, comida não falta para ninguém. 
Poluir o ar, nem pensar! Aqui se planta e se colhe o bem.

O lixo sempre tratado, cada coisa em seu lugar.
Nas la�nhas coloridas, tudo irá se transformar!





Aquilo que não precisa, não se �ra da natureza.
Neste mundo cria�vo, respeito à vida, com certeza!

A luz do sol é a mais linda e faz tudo clarear.
Um arco de muitas cores para a gente se encantar!

Pedacinho por pedacinho.
Quem quiser, pode ajudar...





As crianças acabaram o trabalho e 
a estrela Sabedoria voltou para o céu. 

Lá está ela, até hoje, a brilhar! 
E esta história? 

Nunca mais teve fim...





Sempre que alguma criança encontra
um pedacinho de mundo quebrado por aí,

é só usar a cola da inteligência.

É verdade... Tente, experimente!
Faça você também, o seu mundo diferente.





Ana Maria de Andrade é carioca, professora e jornalista,
especializada na Educação Infantil e Arte-educação.
Desde 2004, dedica-se à literatura infantil e coordena
projetos de leitura e responsabilidade social em escolas,
empresas e espaços culturais.

A partir da Ecoliteratura, desperta na criança o amor pela
natureza e a reflexão sobre o comportamento do homem
diante do planeta. Além de conter textos com foco nas 
questões socioambientais, suas histórias são narradas em 
linguagem de fácil entendimento para os pequenos leitores.

As ilustrações estimulam a criança a produzir suas próprias criações artísticas com inspiração no 
reaproveitamento de materiais. Para este livro, as imagens foram criadas com mosaicos em papel. 
Um convite à brincadeira e à reflexão, demonstrando que arte também se faz com sustentabilidade.

Para conhecer mais o trabalho da autora:
www.anamariadeandrade.com
@anaandradeescritora
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AS CRIANÇAS GANHARAM
UM MUNDO DE PRESENTE,
MAS NÃO SOUBERAM CUIDAR.

ATÉ QUE UM DIA, CONHECERAM
A ESTRELA SABEDORIA E
DESCOBRIRAM O SEGREDO
PARA RECRIAR O MUNDO.

DESCUBRA VOCÊ TAMBÉM...

TENTE, EXPERIMENTE E
FAÇA UM MUNDO
DIFERENTE!
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