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As  minhas jabuticabas favoritas 
acabaram. Sobraram só algumas  

furadinhas de vespas, vou ficar  por 
aqui, esperando cair umas 

casquinhas. 

 

No dia seguinte... 1 



Será que hoje consigo 
“pescar” alguma 

jabuticaba? 

Largue isso 
menina! E venha 

me ajudar a 
estender as 

roupas. 

Até Narizinho tentou pegar 
algumas jabuticabas. Mas ela 
também não sabia que o período 
da colheita já tinha passado. 

  

 

2 
 



Depois de jogar sem querer  a varinha em 
cima do Rabicó, Narizinho foi correndo para 
o rio, com a Emília de cabeça para baixo nas 
mãos. Lá teve a ideia, de  deixar a boneca 
pescando enquanto ajudava  tia Nastácia. 

 

3 



Obrigada pela ajuda 
Narizinho. Se quiser 

ir brincar, pode ir. 

De nada tia Nastácia. 
Vou ensinar Emília a 

pescar lá no rio. 

4 



Tia Nastácia, antes de ir 
para o rio, você pode 

fazer um anzolzinho de 
alfinete para a Emília? 

Era só o que faltava! Eu,  
com tanto serviço, vou 

perder tempo com 
bobagem. 

 

5 



 
Tenho alfinete, a 
linha pegamos da 

barra da minha saia.   
 A vara será um 

pequeno galho. E a 
isca Tia Nastácia? 

Já sei!  A isca podemos 
colocar qualquer 

gafanhotinho. 

 

6 
 



Oba! Achei um gafanhoto, 
esse com certeza vai servir 

como isca. 

7 



Olha tia Nastácia! 
Achei o gafanhoto, vou  

espetá-lo no anzol lá no quintal. 
 

Que ótimo Narizinho! Assim 
que terminar, já pode 

ensinar  Emília a  pescar. 

No dia seguinte... 
8 



Não vejo a hora 
de te ensinar a 

pescar. 

9 



Emília, bico calado! 
Nenhum pio, senão 
espanta os peixes. 

 

Quando ouvir um 
barulho, dê um puxão 
na linha, é porque tem  
algum peixe tentando  

comer a isca. 

10 



Emília já volto, 
enquanto você tenta 

pescar o peixe, vou ver 
com a tia Nastácia se 

ela pode fritá-lo. 

11 



Em quanto isso no rio... 

Você  frita para o 
jantar o peixinho 

da Emília, 
Nastácia?  

 

Frito,sim! 

12 



Enquanto isso no rio... 

Nossa tia 
Nastácia que 

barulho foi esse? 

A Emília deve 
ter caído no 

lago !! 

13 



Os peixinhos comeram a 
isca e puxaram a boneca 
para dentro d’água. 14 



Peguei esta vara com 
um gancho, acredito 
que vamos conseguir 

pegá-la. 
Acuda, Nastácia! 

Emília está se 
afogando! 

 

15 



Eba! Você conseguiu 
tia Nastácia, muito 

obrigada. 

De nada 
Narizinho. 

16 



17 



18 



Adivinhe quem 
pescou estas 

trairinhas vovó? 
 

Você, 
minha neta. 

19 



Errou! Tia Nastácia, 
então. 

20 



Foi a Emília vóvó , 
e além de uma trairinha 

 pescou duas. Puxa Narizinho 
 isso é verdade? 

21 



Juro! Palavra de Deus que 
foi a Emília.  

Vou chamar a tia Nastácia e 
perguntar na sua frente 

vovó. 

Minha neta, 
você não está 

me enganando 
né? 

22 



Foi, sim, sinhá! 

Jamais iria mentir para a 
Senhora vovó. Tia 

Nastácia, não foi Emília 
quem pescou as 

trairinhas? 
 

23 



Criança  de  hoje,  
sinhá,  já  nasce  

sabendo. 
Bem diz o ditado, que 

quanto mais se vive mais 
se aprende. 

24 



Bom, vou para a 
cozinha preparar as 

traíras. 

FIM. 

Tia Nastácia como a Senhora 
ficou atrasada com as suas 
tarefas me ajudando com a 

Emília a pescar faço questão de 
ajudá-la com o jantar. 

25 


