
EstE é o Diário Da Bia E Do ElEfantE, quE aprEsEntamos na nossa página Do instagram. 

mas agora, com mais Duas  sEmanas DEssa Duplinha! 

ElE poDE sEr imprEsso E, sE DEsEjar, montaDo Em forma DE um livro. 

sugErimos quE você lEia uma página a caDa Dia, convErsanDo com sua criança soBrE 

o quE Está acontEcEnDo Em sua casa. E construa o Diário DE vocês!

Carolina Moreyra e odilon Moraes



Bia e o elefante taMBéM estão eM Casa. teM dias aniMados e dias tristes, dias de 
Briga e dias de paz. dias que pareCeM não aCaBar nunCa e dias que passaM rapidinho. 
resolveMos dividir CoM voCês uM pouquinho da quarentena da Bia e do elefante.

Carolina Moreyra e odilon Moraes



segunda-feira

olha pela janela, o que voCê vê?
Bia vê a rua vazia.
o elefante vê Carneirinhos no Céu.



terça-feira

que gaveta Bagunçada!
será que Bia aCaBa a arruMação antes do alMoço fiCar pronto?
e voCê, teM alguMa Bagunça que preCise de atenção?



quarta-feira

hoje a faxina é CoM o elefante.
tinha que passar o aspirador logo na hora da leitura?
e voCê, já arruMou o quarto hoje? ou preferiu Curtir seu teMpo?



quinta-feira

a Bia é MesMo Muito esperta. inventou uM prato espeCial!
pegou todos os restinhos da geladeira e fez uMa oMelete.
e voCê, já CoMeu a oMelete da Bia?



sexta-feira

hoje iaM os dois pra arruMação, Mas enContraraM o Baú pelo CaMinho.
voCê já BrinCou CoM as roupas velhas da sua avó?



sáBado

o aChado de onteM foi inspirador.
Bia e o elefante fizeraM uM teatro e apresentaraM pros aMigos pelo CoMputador.
que tal experiMentar?



doMingo

doMingo é dia de falar CoM a faMília. vovó, vovô, tios e priMos. 
que saudade!



segunda-feira

hoje Bia toCou seu violão e o elefante fiCou CoM saudade do lado de fora.
onde voCê vai quando tudo passar?



terça-feira

psiu! não vaMos fazer Barulho. 
hoje é dia de estudo e ConCentração.



quarta-feira

iMpossível viver seM Cenouras, não aChaM?
CoM todos os Cuidados, Bia foi ao MerCado.
ainda BeM que o elefante ajuda a liMpar tudo.
e na sua Casa, o que não pode faltar?



quinta-feira

hoje Bia e o elefante enContraraM uM tesouro perdido. voCê taMBéM teM alguM 
tesouro esCondido na sua Casa?



sexta-feira

pra CiMa, pra Baixo.
pra uM lado, pro outro.
pulando!
queM teM Mexido o Corpo por aí?



sáBado

vaMos preparar uMa surpresa.
neM te Conto.
e voCê, está preparando uMa surpresa pra aManhã?



doMingo



segunda-feira

terra, vaso, seMente.
vaMos plantar uMa flor?



terça-feira

vai aí uM joguinho?
o elefante seMpre ganha no jogo da MeMória!



quarta-feira

Bia aCordou Meio triste.
será que falta Muito?
que tal uMa xíCara de leite CoM ChoColate pra aniMar?



quinta-feira

essa não! aCaBou a roupa liMpa!
Bora traBalhar?!



sexta-feira

o elefante reClaMa que a Bia não para quieta.
Bia reClaMa que o elefante é Muito espaçoso.
e voCê, não vai Brigar CoM ninguéM, viu?!



sáBado

hoje é dia de fazer as pazes.
voCês não aChaM?



doMingo

dia de tv e pipoCa.
CoMo é BoM ter uM aMigo!



segunda-feira

surpresa!
voCê teM plantado novidades aí na sua Casa?



terça-feira

por aqui, ninguéM quer tirar o pijaMa.
e aí, voCê já teve dias de preguiça?



quarta-feira

a preguiça foi eMBora.
hoje o dia é de pura energia!
veM dançar CoM a gente?



quinta-feira

doBra, Corta, Costura. doBra, Corta, Costura.
vaMos doar essas MásCaras?
e voCê, já fez alguMa Coisa pra ajudar queM está lá fora?



sexta-feira

que saudade!
nada CoMo uMa Boa Cantoria pra resolver isso.
já experiMentou fazer uM soM CoM os aMigos?



sáBado

uM Beija-flor veio nos fazer uMa visita.
a vida Continua lá fora, aqui dentro, eM todos os lugares.



doMingo

quanta Coisa diferente aConteCeu nas últiMas seManas.
Bia e o elefante tiveraM uMa ideia:
- que tal fazer uM diário?!
vaMos fazer juntos?


