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Era verão. O pescador Rafael ia comprar comida.
Ele disse ao caranguejo e à lontra:

verão pescador Rafael comprar comida

disse caranguejo lontra



- Vão à praia, mas não falem com estranhos.
O caranguejo e a lontra ficaram contentes.

vão praia não falem

caranguejo lontra contentes

estranhos



A praia era pequena e tinha rochas.
O caranguejo e a lontra brincaram com a areia molhada.

praia pequena rochas

caranguejo lontra brincaram areia molhada



O caranguejo e a lontra ficaram sujos de areia e tomaram banho no duche da
praia.
O pescador Rafael não gosta da casa suja.

caranguejo lontra sujos de areia duche praia

pescador Rafael não gosta casa suja



Viram a D. Florinda e o gato Osvaldo a abrir as torneiras.
A D. Florinda e o gato Osvaldo não gostavam de água. O caranguejo e a
lontra tomaram banho.

caranguejo e lontra viram D. Florinda gato Osvaldo abrir torneiras

D. Florinda e 
gato Osvaldo

não gostam água caranguejo e lontra tomaram banho



A D. Florinda e o gato Osvaldo foram embora. As torneiras ficaram abertas. 
O caranguejo e a lontra fecharam as torneiras. 

caranguejo e lontra

embora torneiras abertasD. Florinda e 
gato Osvaldo

fecharam torneiras



A D. Florinda voltou para trás zangada. O caranguejo e a lontra perguntaram-
lhe porque abriu as torneiras.  
A D. Florinda disse que a água não era importante. 

caranguejo e lontra

voltou zangadaD. Florinda

perguntaram abriram torneiras D. Florinda disse água não importa



A D. Florinda ofereceu-lhes um doce. O caranguejo e a lontra aceitaram. 
Quando deram uma dentada, desmaiaram. 

caranguejo e lontra

ofereceu doceD. Florinda

aceitaram dentada desmaiaram



Quando acordaram, estavam num farol. O caranguejo ficou muito assustado. 
A lontra espreitou por um buraco e viu um navio de piratas.

lontra

farol caranguejoacordaram

espreitou por buraco navio piratas

assustado



A lontra decidiu falar com o navio em Código Morse. O caranguejo não sabia 
o que era. 

caranguejo

falar naviolontra

não sabia

Código Morse



A lontra explicou. O caranguejo e a lontra pediram ajuda. 
S.O.S.! 

S.O.S

explicou caranguejo e lontralontra ajuda



O pirata que navegava no navio, e o seu primo, perceberam o pedido de 
ajuda. 
O pirata e o primo navegaram para terra, junto ao farol. 

pirata e primo

navegava no navio primopirata

navegaram terra farol

perceberam ajuda



O pirata arrombou a porta do farol. 
O primo amarrou a D. Florinda para ela não fugir. 

primo

arrombou portapirata

amarrou D. Florinda

farol

não fugir



O pirata ajudou o caranguejo e a lontra. 
O caranguejo e a lontra ficaram felizes e saíram do farol.

caranguejo e lontra

ajudou caranguejo e lontrapirata

felizes saíram farol



Entraram todos no navio. 
Conversaram e lancharam. 

conversaram

todos navioentraram

lancharam



O pirata e o primo levaram o caranguejo e a lontra a casa.

caranguejo e lontra casapirata e primo levaram



O pescador Rafael ficou preocupado quando os viu todos a chegar.

preocupado viupescador Rafael todos



O caranguejo e a lontra contaram o que tinha acontecido. 
O pescador Rafael agradeceu ao pirata e ao primo. 

contaramcaranguejo e lontra

agradeceu pirata e primopescador Rafael



O pirata e o primo voltaram ao farol. Perguntaram à D. Florinda porque tinha 
prendido o caranguejo e a lontra. 
Ela disse que eles não tinham feito nada de mal. Ela é que odiava água. 

disse

voltaram farolpirata e primo

caranguejo e lontra nada de mal D. Florinda

perguntaram 
D. Florinda

amarrado 
caranguejo e lontra

odiava água 



A casa dela inundou-se e os pais morreram afogados. 
Desde essa altura, a D. Florinda quer gastar toda a água do planeta. 

D. Florinda

inundou pais casa D. Florinda

gastar água planeta

morreram



O pirata e o primo tiveram pena da D. Florinda. 
Convidaram-na, e ao gato Osvaldo, para viajarem com eles.  

Convidaram

pena D. Florinda pirata e primo

D. Florinda e gato 
Osvaldo

viajarem



Durante a viagem falaram sobre o mar, os animais marinhos e a importância 
da água. 

falaram marviagem animais marinhos água
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