
Livro XX 





A FANTÁSTICA HISTÓRIA DO 
PLANETA BRANCO  

1ª Edição 

 

 

 

 

Diamantina – MG 

 

2015 



TEXTO: Helga Silva Espigão 
ADAPTAÇÃO: Flaviana Tavares Vieira  e Thaís Rocha 

REVISÃO: Lucy Oliveira 
ILUSTRAÇÃO: Alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental  da Escola 

Estadual Mata Machado – Diamantina - MG  
DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO: Thaís Rocha 

TIRAGEM: 200 exemplares 

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, 
desde que citada a fonte.  



Apresentação 
 

 Pequenos Curiosos é um projeto desenvolvido com apoio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFVJM. 
          O objetivo principal desse projeto foi aproximar 
os pequenos curiosos da ciência por meio de livrinhos 
ilustrados por crianças que gostam de desenhar. 
          Acreditamos que ao incentivar em nossas 
crianças o interesse pela ciência, estamos mostrando-
lhes um bom caminho para o seu desenvolvimento e, como 
consequência para o desenvolvimento do País. 
          Esperamos que este livro possa contribuir para 
aumentar sua vontade de conhecer e aventurar-se no 
mundo da ciência. 

 
Desejo-lhes uma boa leitura. 

 
Flaviana Tavares* 

 
Conheça outros títulos da Coleção Pequenos Curiosos em: 

www.ufvjm.edu.br/site/pequenoscuriosos 
 
 
 

*Membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni - ALTO 
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Professora Izabel Cristina Pereira Soares 



Esse livrinho quer se lido por 

muitos pequenos curiosos. 

 

Assim que terminar a leitura repasse 
para um amiguinho seu! 



Em uma bela tarde de primavera, 

Aninha e Xandy estavam brincando no 

jardim e acabaram se deitando na grama 

para descansar.  

—Ana, olha como o céu está lindo! Está 

tão azul! —disse menino.  

—É verdade, Xandy. E olha aquelas flores 

todas coloridas, são tão lindas! Você sabe 

como é que tudo isso ficou com essas 

cores?  



—Bem, a professora nos contou uma 

história ontem na escola. Você quer que 

eu te conte?  

— Claro, Aninha.  



Então, Aninha começou a contar a sua 

história: 

Era uma vez um planeta onde tudo era 

branco. 

Tudo que nascia ou vivia nele era 

branco, branco.  



A árvore era branca, branca. Os 

passarinhos, as flores e todos que ali viviam 

eram branquinhos, branquinhos!  

Seu nome era... nossa! Nem nome o 

planeta possuía!  



 Um dia passou por ali um jardineiro, muito 

descuidado, que deixou cair três sementes 

mágicas.  

A noite chegou. Todos dormiram.  

E um milagre aconteceu!  



Um belo dia, a flor azul teve uma grande ideia : 

Onde as três sementes caíram 

nasceram três lindas flores, todas 

coloridas: uma amarela, uma azul e outra 

vermelha!  

As três lindas flores viviam felizes 

e alegres no planeta todo branco!  

— Vamos 

pintar o 

planeta?  

— Vamos!!!  



A flor vermelha, muito sirigaita, foi logo 

dizendo:  

— Eu pinto primeiro!  

E assim aconteceu.  

A flor vermelha pegou seu pincel 

mágico e pintou todo o planeta de 

vermelho. A banana ficou vermelhinha! 

O pintinho, também! Tudo ficou 

vermelho, vermelho!   



A flor azul e a amarela logo foram dizendo:  

— Nã, nã, nim, nã, não! É vermelho 

demais!  

— Agora é a minha vez! — emendou a flor 

amarela! 



A flor azul já abriu a boca dizendo:  

— Nossa! É muito esquisito tudo amarelo! 

Olha como tudo fica melhor e mais calmo 

com o azul!  

Não deu outra! A flor azul com  

seu pincel mágico pintou o 

planeta todinho de azul! 



As três florezinhas ficaram muito 

tristes, porque não conseguiram juntar 

suas cores para colorir o planeta branco. 

Afinal, cada vez que uma flor usava seu 

pincel mágico o planeta ficava com uma 

única cor. 

A flor azul recolheu toda tinta que 

havia pintado o planeta, usando seu pincel 

mágico, e junto com a flor amarela e 

vermelha, começou a chorar!  

Elas choraram tanto que as lágrimas 

escorriam pelo chão! 



De tanto chorar, adormeceram.  

Na manhã seguinte, aconteceu um novo 

milagre: as lágrimas se misturaram e novas 

flores coloridas surgiram.  

A lágrima da flor vermelha encontrou a 

lágrima da flor azul e surgiu a flor violeta.  

A lágrima da flor azul encontrou a 

lágrima da flor amarela e criou a flor verde.  

A lágrima da flor vermelha encontrou a 

lágrima da flor amarela e apareceu a flor 

laranja. 

E não terminou por aí, não! Tinha flor 

rosa, flor turquesa, flor marrom e uma flor 

branquinha também!  

Foi uma alegria só!  



Naquele exato momento, passava por ali 

uma formiguinha que disse:  

— Eu posso ajudar!  

— Como? — perguntaram todas as flores 

de uma só vez.  

— Posso levar uma cor no meu baldinho e 

pintar um cantinho do planeta.  

— Belíssima ideia! — disse a flor azul.  

Elas se reuniram e começaram a 

conversar sobre como pintar o planeta 

todo branco, pois, afinal o planeta 

continuava sem outras cores! 



Quando a abelha viu aquilo, também 

quis ajudar.  

 

 

 

— Eu adoro amarelo! Posso levar um 

baldinho com essa cor!  

— Claro que pode! — disse a flor 

amarela! 

A abelhinha saiu tão alegre que se 

esqueceu da flor que estava na sua frente e 

foi um barulho só: buumm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A abelhinha caiu no 

miolo da flor com baldinho e 

tudo. E sabe o que aconteceu? 

A tinta amarela caiu no 

bumbum da abelhinha e o 

pintou de amarelinho! Ficou 

lindo!  

 



A borboleta também ajudou. Pediu um 

pouco da tinta azul para pintar o céu. Mas, na 

hora de decolar, era tanta tinta que ela não 

aguentou...  

 

 

 

Equilibra daqui, equilibra dali, mas não 

teve jeito. Deixou cair um pouco da tinta nas 

amigas que vieram ajudar. E não é que as 

asas das borboletas ficaram lindas, pintadas 

de azul?  



      Cada bichinho ajudou do seu jeito: o 

peixe, o papagaio, até a tartaruga!  

      Cada um ajudou como pôde! E, mais 

rápido do que imaginavam, o planeta 

estava todinho pintado!  



— Como as flores não conseguiam pintar o 

planeta um pouquinho de cada vez, 

pintavam o planeta todo. Com nossa ajuda, 

cada um pintando um pouquinho, ficou mais 

fácil! — completou a abelha.  



— Calma! — respondeu Aninha. 

Surgiu então um novo problema: que 

nome dar ao planeta, que não era mais 

apenas branco? Ele possuía árvores 

verdes, céu azul, sol amarelo, 

morangos vermelhos, a lua cheia 

branquinha e animais de todas as 

cores. E, de repente, surgiu o nome: 

Planeta Branco! 

Impaciente, antes mesmo de Aninha lhe 

contar o nome do Planeta, Xandy  

perguntou:  

— Mas qual o nome que escolheram para o 

Planeta?  



—Mas, por que Planeta Branco, sendo 

que ele é todo colorido? — perguntou o 

pequeno curioso.  

—Por que ele era branco no início, só por 

isso. 



Mensagem Final 

E você, qual nome daria ao Planeta? 

 

 

Nosso email é 

falecompequenoscuriosos@gmail.com 






