


Era uma vez um Espantalho.

Ele não era muito bonito, pois, como todos os espantalhos, foi feito para 

espantar os pássaros e outros bichos que aparecem nas searas de milho, 

trigo e outras plantações…

Mas este Espantalho era muito especial porque ele não queria assustar 

ninguém. Ele só queria fazer muitos amigos.



Então decidiu colocar  um sorriso  estampado  

na cara, para se mostrar amigável, mas os 

pássaros, muito ariscos, não acreditaram e 

nem se aproximaram. Mas o Espantalho não 

desistiu e continuou a sorrir.



Alguns dias  passaram e algumas borboletas 

batiam as assas por aquele milheiral , quando 

perceberam o sorriso estampado na cara do  

Espantalho. 

Ficaram muito curiosas.



Onde já se viu um 
espantalho com 
tamanho sorriso 

estampado na cara?

Ah! É que eu 
quero ter muitos 

amigos! Mas todo 
mundo se assusta 

quando me vê! 

Mas com esse sorriso 
bonito,  tenho a  certeza 
que logo, logo vais estar 

cercado de muitos 
amigos.



O  Espantalho continuou com aquele 
sorriso estampado na cara e logo ficou 
rodeado de muitos amigos. 



Quem não ficou nada feliz, foi o dono 
do milheiral.
Ele ficou muito zangado quando viu 
aquele bando de pássaros, toupeiras e 
borboletas, brincando e devorando o 
seu milho.

Ah!



Ficou  tão zangado, que arrancou o 

Espantalho e atirou-o para o  meio do 

milheiral. 

Logo veio uma chuva forte e os bichos 

correram para se abrigar, mas o pobre 

Espantalho não podia correr, não podia voar 

e nem mesmo se arrastar. 



E  quando a chuva parou todos os bichos se juntaram e foram buscar o novo 
amigo para se abrigar com eles. Desde então nunca mais se soube onde é que o 
Espantalho pode estar. Os bichos gostam tanto dele e ele dos  bichos, que agora 
ele vive assim…
Ora voando com os pássaros e borboletas, ora debaixo da terra com as 
toupeiras  e onde mais os seus amigos bichos o pudessem 
levar…Transformando-o no Espantalho mais alegre, e sorridente, de todo o 
mundo.
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