
Alerta na
Floresta

NUPREVIPS



Na floresta vivem muitas criaturas, somos uma grande
família, mas como em qualquer lugar podem acontecer

coisas boas e ruins.

Oi, eu sou Saci-pererê,
sou um moleque que

vive na floresta e vou
contar uma história

para você.



Um belo dia na floresta eu pulava aqui e pulava ali,
quando de repente - opa, em buraco cai! Então algo

estranho eu vi.

Ué, por que o tio
saci está

agarrando
a sereiazinha?



A professora Cuca já nos ensinou sobre
isso, ele se chama Bicho Papão.

Escola

O Bicho Papão
pode se disfarçar

de qualquer pessoa.



Titio, vizinho e até
avô. Mas bonzinho

ele não é!

Disfarçado ele é...

Escola



Lembre-se, crianças não tem segredos
com adultos e não estão autorizados a

mexer ou agarrar as crianças.

Escola

O que o Bicho
Papão quer é

mexer no corpo das
crianças.



FOGO,

FOGO!!!

Lembrando do que a professora Cuca nos ensinou,
resolvi ajudar e comecei a gritar.



A sereiazinha foi salva, 
graças a professora

Cuca e sua aula.



Se você conhece algum Bicho Papão disfarçado de
pessoa boazinha, conte para um adulto de sua

confiança. Sua professora pode ser uma.

Desenhe aqui se você conhece
algum Bicho Papão disfarçado.
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