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Este caderno mostra um pouquinho da 
aventura de Nuno no Vale e no Vazio.

Pense positivo, sorria, pinte com as cores 
da sua imaginação e desenhe o que sair do 
coração.

Bons momentos para você!



  • Seu dente da frente caiu

  • Ama arco-íris

  • Passou as melhores férias no Vale

  • Companheira de aventuras do Nuno

  • Gosta de saltitar pelo Vale

  • É muito boa em dar e receber sorrisos

Nuno Maria Clara

Conheça os personagens



A avó de Nuno

Sabe a importância de um sorriso

Pensa e fala coisas positivas

• O primo de Nuno

• Não conhece o poder de um sorriso

• Perdeu toda a aventura

Vovó Toinha Dom

• Avó de Nuno

• Sabe a importância de um sorriso

• Pensa e fala coisas positivas





Um sorriso verdadeiro Se você já descobriu o que é um sorriso 
verdadeiro, desenhe o melhor sorriso que 
seu coração sentiu.

Aqui



E assim começa a segunda parte da 
aventura...

Desenhe você e seus amigos nas bolhas e pinte.Desenhe você e seus amigos nas bolhas e pinte.



O Vazio

Pinte os cubos de pensamentos e os cubos de 
memórias. Lembre-se de que a diferença está 
nas arestas.



Nuvens de sentimentos

Elas são contagiosas



Linhas escritas e poeira de palavras Palavras positivas = escrita permitida. 

Escreva e contagie o mundo com suas 
palavras positivas. 

Aqui



O melhor sorriso é aquele que 
tem o poder de unir as pessoas, 
de unir até quem não se conhece. 
É um sorriso que escorrega para dentro 
do coração e nos faz melhor.

Tudo que fi zer tem que sair do coração, 
para poder entrar em outro coração.

O coração de quem faz uma boa ação 
não deve esperar retorno.

O sorriso verdadeiro aparece quando 
menos se espera. Você vai senti-lo com 
o coração.

Um bom coração fi ca feliz por fazer ou-
tra pessoa feliz.

Devemos sempre pensar coisas boas, 
falar palavras positivas, fazer o bem, 
desejar de coração a felicidade das ou-
tras pessoas.

Conselhos de Vovó Toinha




