Rodibico aprende a voar

Acordo
Ortográfico

Rodibico e o mar

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 VISITA A CIDADE

Rodibico e a noite

Rodibico vai ao circo

Um dia, alguém contou ao Rodibico coisas
sobre um lugar cheio de coisas que andam
sobre rodas e fazem “piiiii” e “póóó´..
pópóóó!”… Cheio de curiosidade, pôs-se a
caminho…
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Rodibico é um pássaro do campo, que é
capaz de distinguir um carvalho de um
castanheiro, até porque castanheiro rima
com aventureiro. E até sabe quando é que
o outono chega, pois a sua árvore, nessa
altura, tem vergonha de ficar despida.
Numa tarde de verão, Rodibico jogava às
escondidinhas com as pulgas Catrapulgas.
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De repente, ouviu-se a voz do Ernesto
Junqueira dos Santosbico. Vinha lá ao
longe a cantar, sem que Rodibico e as
pulgas percebessem o que ele dizia.
Mas quando pousou no chão, aí sim,
perceberam a sua canção:
— Pi… piiii! Pó… póópóóóó! Um carro,
uma moto e um camião, todos pelo
caminho da ilusão vãooooo!
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