Rodibico aprende a voar

Acordo
Ortográfico

Rodibico vai ao circo

Rodibico é um passarinho cheio de energia e
que gosta de viver todo o tipo de aventuras. Ele
vive num ninho situado numa árvore de grandes ramos e uma copa larga, onde tem todas as
comodidades a que uma ave tem direito.

Rodibico e a noite

RODIBICO E O MAR

Rodibico visita a cidade

Um dia, um salmão contou ao Rodibico coisas sobre um lugar onde tudo era festa e
diversão. Claro que o Rodibico não perdeu a
oportunidade de ir conhecer esse lugar tão
interessante…
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Rodibico não sabe o que é um
duche nem uma banheira para
tomar banho, mas conhece um
rio fantástico, que passa perto
do castanheiro onde vive.
Todas as manhãs, ele mergulha
no rio para se lavar e não
cheirar como o Luciano, o javali.
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Naquele dia, Rodibico estava a
esfregar o corpito, enquanto
cantava, como de costume:
— Do peito até ao rabinho,
este pássaro fica bem limpinho!
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