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Prefácio

No imaginário da Bia habitam animais, flores, frutos, 
extraterrestres, anciãos, tanto faz. Nesse encontro eles 
conversam, brincam, estudam e até discutem..., mas, vivem em 
harmonia.

Com seus cachinhos cor de sol e olhos pincelados com a �nta que 
a mata respira, Bia, somente com 7 anos de idade, pediu ajuda 
para o seu Vô João. Ela �nha desenhado uma história e queria 
compar�lhar com outros coleguinhas. 

Num piscar de olhos o Vô João, olhando aqueles desenhos, ouviu-
a calmamente e organizou tudo em forma de letrinhas. E o 
pessoal do Estúdio Par ou Ímpar, vendo a empolgação da Bia, 
resolveu publicar online sua história, afinal de contas, ela 
inventou personagens, entre eles, o Batata!

Pa�lu



O bolo estava na mão do Batata

Ele colocou o bolo na mesa

e foi buscar café na cozinha.

Quando voltou... 

cadê o bolo?

Alguém comeu?
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Aí chegou o Melancia 

Hum..., que delícia!

Não! 

Eu não comi seu bolo.

M e l a n c i a ,

você comeu

 o meu bolo?

2



Já sei, pode ter 

sido o Folhinha.

Então quem comeu?

O Folhinha?
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Folhinha, você 
comeu meu bolo?
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Chocolate?

Eu? Ah! Tá bem, 

vou contar a 

verdade.

Eu não!! 
Eu só bebo água

e como sol.

Melancia por que você

 está com este chocolate 

na boca?
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Eu comi o seu bolo. 

É que eu estava com 

tanta fome, que não 

consegui resistir.

Ah! 
Então foi 

você!
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Mas porque você não 

ofereceu pra gente? 

Mesmo assim, 

eu te perdoo.

Sei lá! 

Fim.
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