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Sophia havia completado  3 

aninhos no sábado. . 

 

Foi uma linda festa com bolo de 

aniversário, balões coloridos, 

presentes e muitos amiguinhos.  

 

Que alegria para Sofia, quando no 

domingo, pode brincar com tantos 

brinquedos novos. 
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Era segunda feira!  

 

Sophia acorda tão feliz, mas tão 

feliz... desce da caminha, 

pensando... 

 

-Puxa! Já estou ficando grande! 

 

Que maravilha!  

Tenho 3 aninhos e posso ir pra 

Escolinha. 

 

Mamãe disse que eu vou para  

Escolinha na segunda Feira. 

 

Sophia perguntou a mamãe: 

  

- Mamãe...??? 

- Sim Sophia, respondeu a 

mãezinha preparando o leite com 
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chocolate que Sophia tomava pela 

manhã. 

 

- Vai demorar muito para “ser” 

Segunda-Feira? 

 

Mamãe respondeu:  

 

- Hoje já é segunda feira, minha 

querida filhinha! 

 

- Ãh!!! Ãh!!!, disse Sophia.  

 

- Que bom!  

 

- Então vou para a Escola hoje! 

 

- Era seu primeiro dia no 

maternal. 
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Ela queria que o papai também 

fosse acompanhá-la neste dia 

muito especial de sua vida. 

 

Filhinha, papai vai 

ficar “preso” no 

escritório, mas vamos 

pensar positivamente 

para o papai poder vir 

almoçar e irmos levá-

la a escolinha! 

 

Sofia arregalou os 

olhinhos e pensou... 

 

- Mamãe disse que vai ficar 

“preso” no escritório um bom 

tempo! 

 

Sophia ficou muito triste:  
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Como papai ficou preso se ele era 

tão bom? 

 

- Quem prendeu o Papai? A 

polícia?   

 

Mamãe vendo o rostinho triste de 

Sophia explicou que a palavra 

“preso”não queria dizer que papai 

fora para a “prisão” como nos 

filmes.   

 

E abraçando Sophia lhe fala com 

muito amor: 

 

- Voce esta assistindo programas 

na televisão que não são bons 

para voce, minha pequena Sophia! 
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Sophia estava só pensando 

no papai e na resposta da 

mamãe. 

 

(Como era inteligente essa 

menina, pensava a mãe...tenho 

de cuidar com o que falo com ela) 

 

Ah! Bom!  

 

Me assustei, falou Sophia! 

Então, mamãe para tranquilizá-la 

falou:  

 

- Não se preocupe, querida, assim 

que papai terminar o seu trabalho 

no escritório, virá voando! 

 

Sophia arregalou novamente os 

olhinhos:  
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 - “mamãe do céu..., 

disse ela: 

Se papai vem voando, 

então ele é o super-

homem??????? 

 

Mamãe começou a rir! 

 

Ah! Ah! Ah!, Sophia minha filhinha. 

Voce tudo questiona e com toda 

razão. 

 

Mas Sophia estava tão radiante 

que tinha um pai “super homem” 

que nem prestara atenção na 

resposta da mãezinha, e continuou 

a perguntar: 
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- Ele vem voando por cima dos 

carros, das ruas e da cidade? 

 

Eu não sabia que papai era o 

super-homem! Viva!!! Viva!!! 

 

Vou contar para as minhas amiguinhas! 

 

Mamãe com paciência respondeu a 

Sophia, que sempre questionava 

tudo o que ouvia, quando tinha 

dúvidas...  

 

Disse mamãe: 

 

- Não, minha querida filhinha! 

 

- Papai não é o super homem.   

Quando falei a palavra “voando”, 

eu quis dizer: vem mais rápido do 
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que o normal, para irmos, seu pai 

e eu, acompanhá-la  até a sua 

sala de recreação, no seu 

primeiro dia de aula. 

 
(Mamãe de Sophia formulou frases no 

seu pensamento: ...minha filhinha 

amada!  Temos de ter muito cuidado 

ao utilizarmos palavras certas, que 

não confundam seu raciocínio de 

criança.) 

 

Mamãe disse a Sophia:  

 

- De hoje em diante, voce somente 

assistirá os desenhos animados 

que sejam educativos e não 

tragam problemas para sua 

cabecinha. 
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Sophia tomou seu chocolate quente 

e feliz, obedeceu a mãezinha e foi 

colocar o seu primeiro uniforme da 

Escolinha “Mundo Encantado da 

Criança” 

 

Quando ela saiu correndo para o 

seu quartinho, mamãe agradeceu a 

Deus o diálogo com sua filhinha, 

pois sempre era tempo de 

reformular a educação, rever 

coisas e assuntos pertinentes à 

boa formação educativa de Sofia.  

 

Pensou a mãezinha:  

 

- “Filhinha querida, estou 

aprendendo muito com voce, a 

observar palavras e 

comportamentos dos adultos, 
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para não trazer complicações 

nos pensamentos de crianças 

como voce!”  

 

Todas as crianças. Voces serão a 

luz do amanhã da humanidade!.  

 

fim 


