


Se você gosta de escrever e viajar, prepare-se para embarcar 

numa grande aventura literária. Aqui neste caderno, você vai 

ter páginas e mais páginas para criar o que bem quiser. 

Como todo mundo já sabe, meu esporte favorito é viajar. 

Adoro dar mil voltas na minha rede mágica e parar em luga-

res que ainda não conheço. Existe algo mais incrível do que 

descobrir novas culturas, paisagens maravilhosas, fazer ami-

gos pelo mundo ou aprender línguas diferentes? 

Outra coisa muito especial é viajar com quem a gente gos-

ta, e meu amigo Breno e meu gato Samba sempre me acom-

panham. Samba é o maior guloso que conheço, come tudo o 

que vê pela frente e, por isso, vive se metendo em enrascadas. 

Já meu vizinho Breno adora inventar o que ainda não existe. 

Nós dois somos amigos inseparáveis e... às vezes somos até 

mais do que apenas amigos.

Depois de uma grande viagem, sempre dá vontade de re-

lembrar os momentos mais marcantes. Quando viajei para a 

Grécia, por exemplo, descobri tanta novidade que achei me-

lhor anotar tudo para não esquecer. Foi assim que nasceu o 

meu primeiro diário, e quando quero voltar lá – ou a algum 

outro lugar que visitei –, é só abrir o diário e relembrar. Essa 

também é uma maneira muito boa de viajar. 
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Você também gosta de escrever? Curte viajar? Adora fazer 
passeios legais perto de casa? Se pudesse viajar para qualquer 
lugar do universo, aonde gostaria de ir? Com quem? Que tal 
começar a sonhar com viagens maravilhosas e com mundos 
que ainda não conhece? 

 Neste caderno, você poderá escrever sobre os lugares 
que já conheceu e sobre as viagens dos seus sonhos. Poderá 
também inventar aventuras virtuais, fazer sua lista de favoriti-
ces, gulodices, enfim, este caderno é todo seu. Por isso, prepa-
re bem o lápis, aperte os cintos e… boa viagem!



TrAnças pAra o cabelo 
não FicAr na cAra SambA semprE cOmigo 

( grAndE coMpanheiro de viagEM )

AutorReTrAto explicado

Meu bolsO 
onde guardo tudo

LegGing bEm confortável 
pAra eu não ter de mE 

preocupaR com “bonS Modos”

   Tênis sEm cadArço 
( pARa colOcar e tirAR bem ráPido )

Minha mAla sEMpre pRonta 
pAra novaS viAgens!



FaçA aqui o seu AutorReTRato explicado: *

 * tambéM vale colar suA foTO!


