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Fada Polegarzinha e seu Beija-flor – Desenho Isahdora



Era uma vez 

uma fadinha que 

se preocupava 

com quem era de 

sua família, 

amigos e todos 

que viviam 

próximos na 

floresta. 

Atenciosa e 

cuidadosa, tinha 

muitos amigos. 
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Ela se chamava Polegarzinha, ela era uma 

fada com o talento de conversar com os 

animais e controlá-los com sua magia verde.

No reino da Cachoeira da Liberdade 

Polegarzinha era conhecida como 

“Encantadora de Animais” e quando as fadas 

precisavam dela para curar o seu animal de 

estimação, a pagavam com amizade e um 

belo obrigada.



Polegarzinha tinha um Beija-flor como 

mascote e o cuidava muito bem dando néctar 

das flores, sementes de girassol, água e muito 

carinho.

Era um belo dia de primavera com flores se 

abrindo, os passarinhos cantando e o sol 

radiante. De repente Polegarzinha houve seu 

celular tocar e resolve atender:



- Alô aqui é a Polegarzinha “Encantadora de 

Animais”, o que desejas?

- Oi Polegarzinha, aqui é a fada Bela. Estou 

precisando de uma ajuda, com meu 

papagaio ele não para de se coçar. Será que 

você pode vir aqui em casa hoje para 

resolver este problema?

Polegarzinha responde:



- Mas é claro que sim, será um prazer 

ajudá-la. Nos vemos aí às 18:00 h?

A fada Bela confirma:

- Por mim está ótimo, até as 18:00h!

Polegar olha o relógio e já são 17h e 30 

mim da tarde, está apressadíssima se 

arrumando e pegando seus instrumentos 

de trabalho. Mas ela se deu conta que não 

podia deixar seu beija-flor de estimação 

sozinho, então o levou junto.



Pelo caminho cheio de margaridas e rosas, seu 

Beija-flor foi ficando para trás e ele acabou 

perdendo de vista sua melhor amiga.

Polegarzinha percebeu o sumiço e decidiu 

marcar a consulta para outro dia e procurar 

seu Beija-flor pela cidade. 
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Acontece que Polegarzinha havia procurado 

ele em toda a cidade, só que nessa hora a 

fada Bela ligou dizendo que seu Beija-flor 

estava em sua casa e que estava esperando 

ela para a consulta. 

Polegarzinha chegou mais rápido possível 

na casa de Bela, fez a consulta com o 

Papagaio, pediu desculpas pelo seu atraso 

para Bela e ela entendeu o motivo. 



Finalmente, Polegarzinha conseguiu 

resgatar o seu Beija-flor e dali por diante ela 

sempre teve mais cuidado e atenção com 

seu amiguinho, colocando-o na frente das 

atenções.

Fim



Mensagem do texto: Sempre cuide, dê 

carinho e muita atenção para seu 

animalzinho de estimação, pois ele é único.
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