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Meu nome é Gisele e eu tenho oito anos. Minha 

mãe disse que Gisele é nome de bailarina. Eu 

sou meio magrinha e morena, com os olhos marrons; mi-

nha avó sempre diz que eu tenho olhos de jabuticaba. Não 

entendo isso; o que é olho de jabuticaba?... Mas a minha 

mãe me disse, que meus olhos se parecem com jabuticaba 

só por causa da cor. Só isso. Então, eu deixei pra lá. Ela 

disse também que meus olhos são lindos; aí eu gostei… 

Agora eu estou carequinha e minha mãe me disse 

que eu estou com a mesma cara de quando eu 

nasci, porque eu nasci careca e lindinha. Estou tentando 

me acostumar a ser menina grande com carinha de ne-

ném. Mas minha mãe sempre me diz que meu cabelo vai 

crescer de novo e eu acredito nela, porque minha mãe 

não mente. Aí, eu já falei pra ela que, quando meu cabelo 

crescer de novo, eu vou querer que um dia ele seja ver-

melho, outro dia azul e amarelo em outro. Vai ser bem 

divertido assim.
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Minha avó trabalhava num laboratório. Agora 

minha avó não trabalha mais lá. Ela diz que se 

aposentou pra poder passar mais tempo com a gente.  

Ela explicou que se aposentar é quando a pessoa trabalha 

muito e, quando fica meio velha, para de trabalhar. 

O laboratório era muito legal! Ela me levou lá algumas 

vezes e o que eu mais gostava era olhar no micros-

cópio, que é um aparelho com lentes que aumentam e 

que faz com que a gente veja super bem as coisas que são 

muito pequenininhas.

Os micróbios são coisinhas vivas  
muito pequenas mesmo, que podem  

fazer a gente ficar doente.



Eu também aprendi que dentro do nosso corpo tem 

os órgãos, tipo o coração, o estômago, o pulmão.  

O coração não é tão parecido assim com os coraçõezi-

nhos coloridos que minha mãe tem mania de mandar nas 

mensagens de celular. Mas ele fica dentro do nosso peito 

e a gente pode sentir quando ele bate. O estômago, a 

gente sabe bem onde fica, porque dá uma dorzinha nele 

quando a gente está com fome. O pulmão, a gente pode 

sentir quando respira, também dentro do peito.  

E tem o cérebro, dentro da cabeça, 
que é o órgão que manda em todos os 
outros; isso foi minha avó que falou.
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Mas o que mais me deixa curiosa é que todos os 

órgãos são feitos de CÉLULAS!!! Minha avó expli-

cou que as células são muito, muito pequenas, menores que 

os olhinhos de uma formiguinha! Ela disse ainda que as cé-

lulas são como se fossem os tijolinhos que fazem os órgãos.  

Tem também as células que são 
separadas umas das outras e que boiam 

soltas dentro do sangue. 

Uma vez, minha avó me levou ao laboratório e eu vi 

no microscópio que o sangue é vermelho, por cau-

sa das células vermelhas! Olha só que barato! Eu vi que as 

células vermelhas são vermelhas mesmo! De verdade! São 

lindinhas! Mas, além das células vermelhas, no sangue tem 

umas células brancas, que minha avó disse que são como 

se fossem um exército, pra proteger todo o nosso corpo de 

inimigos, como os micróbios. Olha só que maneiro, né?
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Os micróbios são coisinhas vivas muito pequenas mes-

mo. Existem micróbios que podem fazer as pessoas 

ficarem doentes, mas têm outros que são muito bons. E 

existem uns que até fazem vitaminas pra gente. Já pensou? 

Os micróbios são células diferentes 
das nossas, e eles vivem em todas as 

partes do mundo. 

Existem também os vírus, que são menores ainda 

que os micróbios, mas também podem fazer a gente 

ficar doente. Os micróbios e os vírus, às vezes, entram no 

nosso corpo. Quando a gente se machuca, eles entram 

por dentro do machucado; quando respiramos, eles po-

dem entrar pelo nariz. Eles também podem entrar pela 

boca, quando comemos; ou pela pele, quando um mos-

quito pica a gente. Aí, eles vão pra todas as partes do 

corpo. Dependendo de onde esses micróbios ou vírus vão 

parar, a gente pode ter dor de barriga, resfriado, dengue, 

uma porção de coisas. Mas, não fica com medo, não!  
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Lembra que eu disse que existem micróbios chati-

nhos, que causam doenças, mas também existem 

os legais? Então, os micróbios legais defendem a gente dos 

que são chatinhos. E, quando as nossas células brancas 

encontram os vírus e esses micróbios chatos, elas acabam 

com todos esses inimigos. Às vezes, temos que tomar remé-

dios, xaropes e injeções, que vão ajudar as nossas células 

brancas a livrar a gente dos micróbios chatos e dos vírus.

A gente também fica doente porque algumas das 

nossas próprias células ficam rebeldes e ficam 

muito diferentes das células normais. Aí, as nossas células 

brancas precisam atacar essas células rebeldes. 

Pra isso, as células brancas também 
precisam da ajuda dos remédios. 
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Outra coisa que ajuda as nossas células brancas a 

ficarem fortes é a gente comer bem. Quando esta-

mos doentes, a mamãe, o papai, a vovó ou o vovô falam 

que precisamos comer bem pra ficarmos bons. Sabe de 

uma coisa? Eles têm toda a razão! Isso porque a comida 

é como se fosse a gasolina que colocamos no carro. Sem 

gasolina, o carro para. 

Sem comida, nosso corpo  
também não funciona direito.  

Às vezes, ficamos meio enjoados e não queremos 

comer o que está no prato. Mas, quando isso acon-

tece comigo, minha avó sempre arranja alguma coisa pra eu 

comer. Se não consigo comer o bife, ela faz um franguinho. 

Se não consigo comer a maçã, ela me dá uma banana. Se 

não consigo tomar sorvete, ela faz gelatina. Então, quando 

eu não estou me sentindo bem, eu penso forte no que quero 

comer e vejo se consigo, e aí, peço com jeito pra uma das 

pessoas que cuidam de mim.
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A coisa que eu mais gosto no 

mundo é ir na casa da mi-

nha avó. Ela sempre tem tempo pra 

brincar comigo e faz tudo o que eu 

quero. Minha avó mora pertinho da 

minha casa, mas na casa dela tem 

quintal. 

Eu sempre vou lá com meu ir-

mão, André, que tem seis anos. 

Ele é bonzinho, mas muito levado. 

Meus primos, Pedro e Luana, tam-

bém vão muito na casa da minha 

avó. Pedro tem nove anos e Luana 

tem sete. Nós quatro somos os me-

lhores amigos. 

Fazemos muita  
bagunça juntos.
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Sempre que eu vou na casa da minha avó, a primeira 

coisa que eu faço é abrir o baú que fica num canto do 

quarto dela. O que é baú? É uma caixa grandona, de ma-

deira pesada, com uma tampa. Que nem aquelas de navio 

pirata, de guardar moedas de ouro. 

O baú da vovó é tão grande  
que eu consigo entrar nele!

Dentro do baú da vovó tem uma porção de coisas. 

Lá têm roupas esquisitas, umas coisas cheias de 

penas cor-de-rosa, pra colocar em volta do pescoço, mui-

tos chapéus diferentes, luvas, bengalas, máscaras, nariz 

de palhaço, cartola e capa de mágico, varinha de fada e 

tantas outras coisas, que nem dá pra contar. São fantasias 

de teatro, já me explicou a minha avó. 
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Eu adoro brincar com essas fantasias. Eu brinco com 

minha avó ou com meu irmão e meus primos. Às 

vezes, brincamos todos juntos. Minha avó arranja uns 

lençóis, que fazemos de cortina, de telhado de circo ou 

qualquer coisa assim. 

Cada um escolhe uma fantasia  
e fazemos a brincadeira de  

teatro ou de circo. 

Às vezes brincamos de escola, mas dessa brincadeira 

meus primos quase nunca querem brincar, porque 

eu quero sempre ser a professora e eles acham isso sem 

graça. Isso porque eles também querem ser os professores. 

Eles acham que eu sou muito mandona.
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Minha avó diz que a gente deve fechar bem os 

olhos e pensar numa coisa que quer fazer. Aí, 

a gente procura uma fantasia dentro do baú e faz o que 

pensou. Ela diz que se a gente pensar muito, com muita 

força, vai parecer que a gente está vivendo aquilo de ver-

dade. E é isso que eu faço. Então, uma das coisas que eu 

gosto de pensar é em viajar por dentro do corpo da gen-

te. Eu penso que somos muito pequenos e que podemos 

andar, voar e nadar dentro do nosso corpo. Aí, a gente 

brinca que um de nós é um micróbio e outro é um vírus 

e os outros dois são células brancas. Nós usamos espadas 

de madeira e a varinha mágica.  

Quando a varinha encosta no micróbio ou 
no vírus, eles fazem “puf” e desaparecem. 

Outro dia, nós brincamos que éramos todos células 

brancas e que nadávamos ou voávamos dentro do 

meu sangue e que quando encostávamos nas minhas célu-

las rebeldes, elas também faziam “puf” e desapareciam.
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Assim, de olhinhos bem fechados, eu posso sonhar 

acordada que sou o que eu quiser. Sonho que sou 

uma bailarina, que vira fada e que voa, com suas asinhas 

nas costas e a varinha mágica na mão. Com a varinha 

mágica, eu posso fazer todos que eu gosto serem tão felizes 

quanto eu. Porque na casa da minha avó, brincando de so-

nhar, as fantasias de teatro viram fantasias de imaginação.

Assim, o sonho vira verdade e me faz 
a menina mais feliz do mundo!
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Agora vamos praticar o que aprendemos e também nos divertir? 
Escreva os órgãos que você aprendeu na setinha correspondente e depois pinte 

as ilustrações com as cores mais bonitas que você tiver!

Se você não lembrar de todos os nomes, não tem problema! Relembre-os na pag. 9.



Hora de aprender e colorir!



Agora vamos praticar o que aprendemos e também nos divertir? 
Escreva o nome dos tecidos que você aprendeu no tracejado correspondente e 

depois pinte as ilustrações com as cores mais bonitas que você tiver!

Se você não lembrar de todos os 
nomes, não tem problema! 
Relembre-os na pag. 10.



Hora de aprender e colorir!
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Gisele tem oito anos e adora brincar com seu irmão,  
seus primos e sua avó. A avó de Gisele trabalhava num 

laboratório e ensinou muitas coisas para ela, sobre como nosso 
corpo é feito de órgãos e estes são feitos de células.  

Gisele também aprendeu que algumas células defendem nosso 
corpo das várias doenças que possamos ter.

A coisa que a Gisele mais gosta de fazer é brincar com as 
fantasias que existem no baú na casa da vovó. Com essas 

fantasias, ela pode imaginar que é qualquer coisa que ela queira 
ser, inclusive bailarina, fada ou palhacinha de circo. Assim, 

brincando, ela é a criança mais feliz do mundo!


