TEXTO NARRATIVO
Proposta: Ajude Talita a resolver o mistério do desbotamento do arco-íris. Narrado em 3ª pessoa

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Luiz Gustavo 5º ano A

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2016: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Quando Talita viu aquilo ela ficou muito chateada, pois o que ela mais gostava era
da primavera, era o arco íris, mas agora ele estava se desbotando e depois de um tempo
ela não poderia mais vê-lo.
Diante do pedido do meteorologista, Talita resolveu estudar sobre os arco-íris e
suas cores, e com todo o seu estudo ela descobriu que todo arco-íris começava em um
pote de riqueza e terminava em outro pote de riqueza.
Talita queria saber o que seria essa pote da riqueza. Ela então, saiu para analisar e
descobrir.
Ao chegar no início do arco-íris, viu um lago de água sujas e muito poluídas e na
frente uma velha indústria que tinha sido fechada e agora estava funcionando novamente.
Foi quando percebeu que a indústria que havia começado a funcionar estava
jogando poluentes na água e no também no ar, impedindo que pureza da natureza
formasse o arco-íris.

Talita conversou com o dono da indústria para que providenciassem filtros nas
chaminés e nos cones. E também aproveitou que pintassem a imprensa bem colorida em
sua homenagem por ter desvendado o grande mistério.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Paula 5º ano A
Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2016: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Então Talita pesquisou em sua mente o que poderia ser. E ela chegou a uma
conclusão... O arco-íris funcionava de acordo com o dia colorido e feliz das pessoas!
Mas, as pessoas estavam preferindo preto e branco em vez de um belo colorido! Por isso,
o arco-íris estava desbotando, pela falta de cor no mundo.
Talita tinha 30 dias para o arco-íris não sumir, nesses 30 dias ela viajou boa parte
do mundo para dar cor a todas as pessoas.
E o arco-íris se alegrou e parou de desbotar. Mas...
Teve um dia que Talita colocou uma roupa só preta e ninguém entendeu. Então, ela
disse que queria ver sua mãe mais alegre. Ela e seus amigos fizeram uma surpresa para a
mãe de Talita e todos ficaram alegres e coloridos.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Raul Santiago 5º ano A

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2016: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Quando ela estava indo para um lugar onde eles combinaram, ela viu que tudo a
sua volta estava ficando desbotado, ficou desesperada e pensou que a cor do mundo
estava acabando, mas na verdade quando ela chegou lá, viu que os meteorologistas
estavam com quadros escritos roubando toda a cor do mundo, ela disse que ia parar de
usar tantas cores e na hora tudo voltou ao normal.
E assim, quando Talita voltou para a escola no dia seguinte recebeu o apelido de
desbotada, pois estava sem cores.
E ela aprendeu a usar as cores com sabedoria e tudo ficou muito certo.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Lara 5º ano A

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2016: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Talita, por um lado ficou lisonjeada e por outro muito triste, o arco-íris era sua
inspiração para suas combinações de roupas e para colorir seus desenhos e se ele estava
desbotando o que ela iria fazer???
Depois de dias, dias, dias e dias...de pesquisa e ligação de pontos, ela concluiu uma
tese: A primavera de 2017 (esse ano) foi a mais bonita porque as cores as flores estavam
mais lindas, vivas e delicadas em comparação dos anos de 2000 a 2016...
Os pesquisadores acharam isso um absurdo, mas observando as pesquisas e
comparações, a tese estava certa, mas também tinha outra coisa muito mais perigosa do
que arco-íris desbotar, estava relacionado como ele é feito, se o arco-íris ficar 100% sem
cor, flores pegariam energia sugando a cor do sol e precisariam de muita água, então
sugariam toda a água subterrânea que é 81% da água limpa do nosso mundo.
Mas, a salvação foi que teriam que cortar todas as flores e tirar sua cor no álcool e
pôr para evaporar no sol.
Talita salvou o mundo e ainda saiu nos jornais super fashion e colorida.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Marilia 5º ano A

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Foi bem difícil desvendar o mistério, mas depois de três semanas conseguiram.
Não desconfiaram nem um pouco de Talita, mas toda vez que ela usava uma cor em
excesso, a cor desbotava ainda mais, e assim as cores foram desbotando. Ela não
imaginava isso, mas quando eles a contaram, achou que iria ter que usar só roupas
brancas e pretas.
Finalmente descobriram que não era Talita. E ela ficou feliz por poder voltar a usar
suas roupas coloridas. E então, ficaram sabendo que rio da cidade estava poluído e
quando a água era evaporada prejudicava as cores do arco íris.
Moral: Cuide da natureza.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Guilia 5º ano B

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar, demorou muito para ela aceitar, mas tanto lhe
pediram, que ela foi.
No laboratório, lhe fizeram muitas perguntas das quais ela não respondeu. Até que
ela (cansada de perguntas), respondeu secamente:
- Olha, foi eu que roubei o arco-íris, mas eu fiz um acordo com ele, se eu pegasse
as cores dele, ele ficaria com o pote de ouro. Então...eu peguei as cores.
Os meteorologistas ficaram tristes com isso e disseram a ela que o arco-íris tinha
de ser colorido.
Ela então (um pouco triste) foi devolver as cores a ele.
O arco-iris finalmente ficou colorido novamente.
Mas vendo a menina triste, deu-lhe o pote de outro e disse:
- Olha, com as minhas cores você não pode ficar, mas o pote de ouro eu vou te dar.
Agora compre roupas bem coloridas sem minha ajuda.
Então, ela muito feliz aceitou o pote e hoje em dia, Talita e Sr. Arco-íris, são muito
amigos e um ajuda o outro quando o outro precisar.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Beatriz Saia 5º ano B

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Quando Talita ficou sabendo disso, ela ficou desesperada e saiu correndo para rua
e no caminho ela começou a pensar: “será que o arco-íris está desbotando porque está
chovendo muito?” ou será que é porque...
Já sei, o arco-íris esta desbotando porque ninguém acredita nele, só eu acredito –
disse Talita.
Talita começou a mostrar o arco-íris para todo mundo e ele começou a voltar ao
normal. Foi como Talita ter pintado ele de volta.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Rafael 5º ano B

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Ela foi, pois amava cores e não queria que elas acabassem. Chegando lá foi vítima
de um assalto, então entrou, eles tinham computadores gigantes com uns códigos
estranhos que significam alguma coisa bem importante, voltando eles começaram a fazer
perguntas sobre o arco-íris a ela, ela não entendendo uma palavra do que eles diziam
falou para pararem e começou a dizer:
- Eu não entendi nada, tem como vocês acalmarem e falarem um pouco mais baixo
para eu entender algo.
Todos pararam no mesmo instante. E ela disse:
- A culpada disso sou eu, porque sempre uso roupas de cores diferentes, ai o arcoíris foi entrando em minha roupa – E ela chorou.
Todos ficaram espantados, mas a acolheram e lhe deram uma dica: “Não abuse nas
cores”.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Luna 5º ano B

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Quando Talita soube disso, ela ficou tão triste que queria fazer algo, mas não sabia
o que fazer! Foi correndo para casa, deitou em sua cama e chorou muito. Chorou tanto
que nem percebeu o que estava acontecendo com si mesma, ela estava desbotando, igual
ao arco-íris.
No dia seguinte, quando ela chegou na escola, toda deprimida e com roupas
escuras todos chegaram perto dela e se sentiram tristes, pois ela era a pessoa mais alegre
de toda a escola. Todos perguntaram a ela:
- Senhorita Aquarela, o que aconteceu?
E ela respondeu baixo e quase sem vontade.
- O arco-íris está perdendo a cor.
Talita pensou: “Será que eu conseguirei ajudar os meteorologistas?” Talvez na
biblioteca tenha algum livro falando sobre isso.
Ela ficou tão animada que foi correndo para a biblioteca e pediu a bibliotecária
todos os livros sobre o arco-íris que ela tinha.
Ela trouxe vários livros do tipo: “Como fazer um arco-íris com uma mangueira” ou
“Será que no fim do arco-íris tem um pote de ouro?”, mas nada como Talita queria.
Até que, depois de muito tempo ela achou um livro chamado: “Tudo que você
precisa saber sobre o arco-íris” e começou a ler.

No fim do livro ela achou escrito: “Se algum dia o arco-íris desbotar, a única coisa
que precisa é de tinta e pincel”.
Ela foi para casa e pegou muita tinta, pinceis de tamanhos variados e suas roupas
mais coloridas.
Talita subiu no arco-íris e se divertiu pintando, enquanto todos olhavam pelas
janelas de suas casas a chuva de cores que estava acontecendo.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Beatriz Bassi 5º ano B

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Ela foi para a casa de um dos meteorologistas e conversou com ele:
- Talita o que você acha que pode ser?
- Hummmm...Talita pensou – já sei., vamos chegar mais perto do arco-íris.
- Verdade, muito bem pensado.
Foram chegando perto e perceberam que ele havia voltado ao normal, mas quando
voltaram ele começou a desbotar.
Então, foram de novo lá e perceberam que aquilo era neblina, que a neblina havia
entrado na frente do arco-íris.
Depois colocaram isso no jornal e todos se despreocuparam.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Leticia Luiza 5º ano C
Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Quando foi chamada, aceitou na hora porque afinal o arco-íris era o seu ídolo. No
caminho avistou muita gente triste, sérias e preocupadas.
Ao chegar na agência de meteorologia de sua cidade soube que quase da metade da
população estava mais entristecida. Foi embora para ter ideias e resolver os problemas.
Pensou...pensou... e viu que talvez esse era o problema, a tristeza, as preocupações,
etc. Então ela fez um site falando de muitas coisas boas na vida, além dos problemas,
também fez cartazes para distribuir falando do site, além de ser todo colorido não só por
ser o jeito dela, mas também para chamar a atenção de todos.
No final deu certo, todos haviam pegado os cartazes, entraram no site, leram e
quando ela viu seu texto, já estava com mais de mil visualizações.
Dias depois, um dia bonito que choveu e fez sol, um arco-íris, forte e bonito
apareceu. Esse foi o mistério do desbotamento desvendado.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Caio 5º ano C

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Só que a Talita, não esperava que o arco-íris estava me manutenção para se mudar.
Três dias depois, caiu um gota toda colorida, já que Talita ama cores, foi lá ver o que era,
quando chegou era um arcoriterraneo e a Talita disse:
- De onde você é?
- Eu sou de Arcomania lá em cima, no arco-íris.
A Talita ficou louca, pois não esperava que teria habitante no arco-íris.
A Talita perguntou, mas uma vez:
- O que está acontecendo com o arco-íris?
- Ele está em manutenção, ele vai mudar de país, e eu preciso voltar lá. Eu só
preciso de um sopro.
Talita deu um sopro no arcoriterraneo e ele voou até o arco-íris e Talita ficou feliz
com a notícia.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Lorena 5º ano C

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
E então, ela pegou um foguete que a NASA emprestou e foi em direção ao arcoíris. Quando pousou, descobriu que já haviam unicórnios mágicos do Gato Galáctico.
Um deles chamado Uni, disse a Talita o que havia ocorrido:
- Ontem era um dia normal no arco-íris até que apareceu um furação que levou
todas as nossas cores, por isso que lá da terra vocês vem aqui todo desbotado e sem cor.
Ela então, não perdeu tempo e foi em busca do furação ladrão de cores e olha! Que
conhecidência o Nyan Cat também morava lá.
Ela pegou o Nyan Cat e voou até o furação que era um plano malvado do Dunfers
Mirch de Phinear e Ferb, então Talita destruiu a máquina fazedora de furações sugadores
de arco-íris e então tudo ficou feliz de novo.

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Anna Lívia 5º ano C

Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
Tudo começou a ficar preto, menos Talita porque estava usando todas as cores,
menos violeta. Então ela ficou muito triste porque ela amava o arco-íris, Talita começou
a pesquisar e dizer que era uma maldição, se o arco-íris era amado por todos, um dia ele
iria sumir
Ela foi em busca de respostas para o problema dela. Fez uma longa jornada até que
chegou a um velho laboratório, ela esperava que estivesse respostas. Chegando lá, achou
um cientista louco que disse a menina que daria o que ela quisesse, mas tinha que trazer
uma coisa secreta
O velho cientista, disse que o arco-íris só apareceria junto ao sol e a água, ao
mesmo tempo. Foi então que os dois começaram a fazer uma máquina do clima para que
o arco-íris voltasse. Tudo parecia normal, até que algo não estava funcionando. O arcoíris tinha voltado, mas as cores não.
Foi então, que ele pediu para que a menina fizesse um desenho bem colorido,
assim que ela fez, todas as cores voltaram. Desse dia em diante, ela percebeu que ela
tinha um talento especial...

O MISTERIOSO DESBOTAMENTO DO ARCO-ÍRIS
Flávia 5º ano C
Talita era fã de tudo quanto era treco colorido. A menina usava camiseta amarela
com saia azul, meião laranja, sapato vermelho, anel esverdeado... E a combinação ficava
perfeita!
Os cabelos tinham penduricalhos de cores marcantes, enquanto os lábios levavam
um rosinha claro. Os desenhos que fazia na escola chamavam a atenção dos professores e
colegas: cada pedaço era pintado com uma canetinha diferente. Para escrever o próprio
nome, escolhia no estojo seis lápis de cor variados. Recebeu dos colegas o apelido de
Senhorita Aquarela.
Talvez por isso mesmo Talita tenha sido escolhida por meteorologistas e poetas
para ajudar a desvendar o mistério mais misterioso da primavera de 2017: de um dia para
outro, o arco-íris começou a desbotar!
No sábado ela começou a pesquisar e analisou o arco-íris. Ela ia do fim ao
começo...do começo ao fim, demorou mais ou menos umas três horas para chegar ao
início do, parecia ser uma cachoeira, mas ela se enganou e disse:
- Acho que é naquela gruta, ali!
Ela entrou lá e viu alguns gnomos e duendes que controlavam a coloração do arcoíris, ele disse:
- Ei, precisam de ajuda.
E eles disseram:
- Sim.
E ela perguntou:
- Do que vocês precisam?
E eles falaram:
- Precisamos de canetas, canetinhas, tintas, lápis, giz de cera, gliter e cola colorida.
E assim, foram chegando as conclusões, as tintas do arco-íris estavam acabando,
mas tudo seria resolvido.
Eles despejaram todas as tintas e o arco-íris voltou ao normal, como recompensa
eles deram para ela canetas infinitas e as cores nunca mais acabaram.
Talita contou a história ao meteorologista, ela desvendou o mistério e ficou muito
famosa e conhecida como “Talita, a senhorita aquarela salvadora do arco-íris”.

