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A hora do banho, na casa do Pedro, é um 
grande tormento, criança correndo de um lado 
para o outro dizendo bem alto: 

— Mamãe, leva o outro!!!
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O outro é um irmão que também não 
quer banho e diz em voz alta: 

— Não estou sujo não!
E a mãe, chateada, liga o chuveiro e 

diz em voz brava: — Já pro banheiro!!
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— Por que tem criança que não gosta de 
banho? Essa pergunta toda mãe faz. E as 
crianças logo respondem:

— O banho em casa é sério demais!
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No banho, a mãe fica num esfrega 
e limpa, passa sabonete, passa xampu, 
esfrega orelhas, pés e joelhos, braços, 
cabeça, até o bumbum.
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Mas quando o banho é fora de casa,
numa lagoa ou num grande rio,

ficam livres do esfrega 
e limpa e se divertem, 

mesmo com frio.
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Pedro gosta de banho de chuva. 
Gosta também de banho de mar.  
Não gosta de banho em casa,  
porque nessa hora não pode brincar.
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Gosta também de mergulhar e 
brincar com os seus amigos. Eles estão 
aprendendo a nadar. Mergulhar no 
fundo é um perigo.
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O irmão de Pedro se chama Gustavo. 
Gosta de banho de tanque e piscina. 
Gosta de ficar pulando e descendo lá 
de cima.
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Gosta também de banho de mangueira, 
de ficar molhando os amigos, quando a 
mãe grita bem alto:

— Vamos parar com a brincadeira!!
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Mas de uma coisa eu tenho certeza: 
nenhuma criança resiste a um banho quente 
quando está frio, a um banho frio quando 
está quente, e ao carinho de quem ama e com 
zelo cuida da gente.
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Maria Lucas

Olá, sou Maria Lucas, nasci em Palhano 
- Ceará, mas moro há bastante tempo em 
Aracati. Gosto muito de ler, o que me fez 
amar escrever. Além deste livro e outros que 
ainda estão criando cor e forma, sou autora, 
também, do livro “O pardal do meu quintal” 
lançado em 2011. Desejo, profundamente, que 
essas histórias possam contagiar a você e a 
todas as crianças, despertando-lhes o prazer 
de ler, não só as páginas de um bom livro, 
mas, sobretudo, ler o mundo que os cerca, 
e de forma criativa, alegre e curiosa possam 
descobrir o valor incalculável de se viver num 
mundo literário.

Eduardo Vieira

Olá! Meu nome é Eduardo Vieira, sou ilustrador, 
nasci e moro em Fortaleza. Já trabalhei em 
uma empresa de jogos chamada Glu Mobile, 
e já ilustrei um livro infantil chamado “Um 
Sapo dentro de um Saco”. Amo desenhar, e 
acredito que o desenho é capaz de fazer o dia 
das pessoas mais feliz. Se você quiser saber mais 
sobre o meu trabalho, visite meu blog: www.
eduardovieiraart.blogspot.com


