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Cauê vive em uma lagoa 
 com seus pais e irmãos mais novos. 

Passa o tempo brincando com a turma 
e sua brincadeira favorita é ver 

quem pula mais alto.
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Se diverte muito, aos pulos e gargalhadas, 
mas quando sua mãe o chama, não acha 
a menor graça.

- Cauê, venha logo, é hora de se arrumar. 
E veja se não demora, não podemos atrasar!

Que sapinho teimoso e levado,
sempre que a mãe o chama 
dá um trabalho danado!
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Cauê entra em casa tão desanimado 
que sua mãe quer saber o que há de errado. 

Ele então pergunta: 
- Por que tenho que ir para a escola? 
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Dona Rana calmamente lhe explica:
- Cauê, meu filho, sei que gosta de brincar 
com seus amigos e isso é mesmo divertido. 
Mas ir à escola também é importante.
Lá você vai aprender muita coisa interessante. 
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Mas ele está convencido 
de que muito já foi aprendido 

e não vê razão para ir à escola. 

Sabe as letras do alfabeto, 
conhece os numerais. Já pode ler, 

contar até 10 e muito mais!
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Dona Rana volta a explicar que sem estudo ele não pode ficar:
- Na escola, entre as coisas que você deve aprender, 
de uma certamente vai gostar de montão: 
saber um pouquinho de cada profissão. 
E assim poderá decidir qual escolher quando você crescer.

Se fazemos o que gostamos 
nos sentimos vencedores, 
podemos salvar o mundo e 

livrar as pessoas de suas dores. 

6


