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turminha em
special dog

unindo as

Você deu sorte de ser
aceito nessa escola, anão de
jardim. Seu esquisitão!
Vai chorar,
Binhozinho?
Chama a
mamãe!
BASEADOS NOS CONCEITOS DO CAPITALISMO
CONSCIENTE E MOTIVADOS POR NOSSO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO “PENSANDO ALÉM. FAZENDO MAIS.”,
QUEREMOS APRESENTAR PRÁTICAS QUE ACREDITAMOS
CONTRIBUIR PARA A PROSPERIDADE DA SOCIEDADE,
ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS
PESSOAS. CRIAMOS A TURMINHA SPECIAL DOG
PARA COMPARTILHAR ESSAS PRÁTICAS , A FIM
DE CONSCIENTIZAR, INSPIRAR E EDUCAR
AQUELAS QUE, DE FATO, TÊM O PODER
DE TRANSFORMAR – AS CRIANÇAS.
QUE ESSE PROJETO POSSA PROMOVER A
APROXIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS E SEJA UMA
FERRAMENTA PARA REDUZIR AS DESIGUALDADES,
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE,
GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.

HAHAHAHA

Se mete com
alguém do
seu tamanho,
rapaz!

E esse alguém
é quem? Você?
HAHAHA...
Vai fazer o quê? Furar a
gente com esse seu nariz
empinado?
Ei! Vocês
não tem
vergonha
não?!
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Uuuui,
que medo!
HAHAHA...

3
3

Espera... O que...
O que é isso??
Alguém perdeu
um boné...

HAHAHAHA

binho? volta aqui!
Já deu pessoal, acabou
a graça! Devolvam o meu
boné, por favor. é meu
predileto.

hahaha

Snif, snif...

Snif! O que
tem de tão
errado em
gostar de
estudar?
Snif!

hahaha

hahaha

Ei. Não liga pra
eles não, tá?!

Eu só queria
poder ler em
paz! snif!

4
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Eu acho seu
cabelo lindo.

E qual a “boa”
de hoje?

Achei no
banheiro
feminino.
É seu?

A “boa” é
tentar passar
o recreio sem
ser chamada de
nerd.

Obrigado.

É meu sim! Poxa, muito
obrigado. Qual é o seu
nome?

É Sofia. Vem
do grego
e significa
sabedoria.

nossa, que
legal! E Tatá, o
que significa?

ABREviação
de algum
nome.
acertei?
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Olha, mas você
é tão esperta
quanto dizem
mesmo! Hehe!

Você é tão
esperta! Devia
se orgulhar.

Ah, não! Não
liga pra isso,
menina.

Eu nem ligo
mais quando
me chamam de
gordinho. Eu sei
que no fundo
é só inveja da
minha beleza
tamanho GG!

hahahaha!
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Oi gente, tudo bem? Vocês viram o
meu amigo Binho? Ele é baixinho,
branquinho e bem tímido.

Claro! A
gente ajuda
sim.

Não vimos
não. Mas a
gente pode
te ajudar a
procurar,
né?!

Ei Binho,
cadê você?

Binhooo!

Aparece amigão, pra
gente fazer um lanche
juntos! Que tal?

Vai ser um
prazer! Mas
dá tempo
de fazer um
lanchinho
antes?

binho?
ei binho
Sério? Obrigada!

Haha! Tatá, que tal a gente
achar ele primeiro?

ok, ok. Vamos!

hihihi
nem sinal dele pessoal.

8
8

9
9

Já sei! O Binho
deve estar
no nosso
esconderijo
secreto. Vamos
procurar lá!

Caramba,
Nina, esse
Binho é bem
peludo, né?!

O quê? Não! Esse é o miúdo,
o cachorro do Binho.
Hahaha!

Legal!

É muito longe?
Não quero
perder aula, tá?

Eu sei o que eu estou
fazendo gente...

Maaas... e o
Binho, cadê?
Relaxa, estamos
chegando.

TCHARÃN!
tem certeza que cabe
todo mundo aqui?

???
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sabia que eu
ia te achar
aqui!

nina?
quem são
esses aí com
você?

preciso
achar a
lixeira para
plásticos!

sofia está com um grande problema!
ela não consegue achar o caminho
para descartar suas garrafas de
plástico. Ajude-a a encontrar o
caminho para a lixeira certa.

Binho, estes são a Sofia,
Léo e o Tatá. Nossos
novos amigos!
e aí?

olá!

A gente sabe como é
ruim ser considerado
diferente, mas a
verdade é que somos
todos iguais de jeitos
diferentes!
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fIM!
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special dog

nina, você
ficou sabendo?

o quê?!
como assim
inundada?

fala sério!
como assim
não vai ter
aula? é só
água, gente!

uah!
bom
dia, mãe!

Léo, ligaram
avisando que
hoje não vai
ter aula porque
a escola está
debaixo d`água!

disseram
que tem lixo
boiando
pela escola
inteira...

humm...
muito
estranho!

aproveita e retira o
lixo!

não vai ter aulaaaaa! uhuul!
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então está
bem. A gente
se vê em
frente à
escola.

vish Preguiça!
e a gente aqui
achando que ia
dormir até mais
tarde.

Gente, vamos embora? Está tão silencioso aqui...

miau!

Relaxa,
Binho!
A gente
tem que
descobrir
o que
aconteceu.

Mas de
onde veio
tanta
água? Não
me lembro
de ter
chovido.

Parece
que todos
os lixos
do bairro
estão
boiando na
escola!

É porque não
choveu.

Caramba! Que bagunça!
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Professora Violeta? O que a Sra. Está fazendo aqui?

Mas...
quem
faria
isso?

Venham comigo!

É isso que
vamos
descobrir.

sala dos
professores

O QUê??
Alguém veio de madrugada, abriu todas as
torneiras e deixou vazando.

Mas
professora...
A gente não
pode entrar aí.

Tá brincando? É a nossa chance de saber o que
os professores tanto fazem nessa sala!

O mesmo que vocês.
Vim investigar o
mistério por trás
dessa escola alagada.
E advinha o que eu
descobri?
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E depois entupiu todos os ralos com bastante
lixo. Por isso está essa piscina aqui dentro.

Ahm.. O que eu
estava falando
mesmo?

Você ia deixar a
gente entrar na sala
dos professores.
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Temos que
livrar nossa
escola desse
vilão sujo!

Então... Vocês vão
ver algo ainda
melhor do que
essa sala!

Puxa, verdade!
Como sou
esquecida...

Sim! Mas esse
mal feitor
deixou um
rastro.

UM ESCRITÓRIO SECRETO DE INVESTIGAÇÕES!
Perto de cada torneira aberta encontrei
embalagens de paçoquinha.

HUmm...

É isso que os
professores fazem?
Por essa eu não
esperava!

uuuh!

Não. Só os
professores
que são agentes
secretos
disfarçados.
Como eu!

Esse cara tem bom gosto!

Pode deixar, professora! A gente vai
te ajudar a descobrir quem foi.

Oooh!
Oooh!
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Gente, vamos
para o clube
imediatamente!
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Então
vamos
aos fatos!

A mamãe
sempre diz
“Economia
é da nossa
conta!”.
Não é certo
todo esse
desperdício.

Sem falar em todo aquele
lixo fora do lugar! Está
tudo errado.
Mas o que a gente
vai fazer?

Investigar! Alguma ideia?

Acho que tem alguém
chegando aí... Vamos sair.

Seja lá quem for,
deve odiar a escola!

deve ser a
minha mãe!

Aí complica, né? Porque um
monte de gente é assim.
Sejamos sinceros!

Dêer! O
assunto é
sério, Tatá.
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ufa, você e a bisteca são os
melhores cães de guarda.

Imagina só
quantos litros
de água foram
desperdiçados?!
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O que
vocês estão
aprontando?

Vender
paçoquinha?

oi tia, A
gente estava
estudando. Pra
matar a saudade
da escola, sabe
como é né?!

Nadinha, mãe.

Isso!

Ótima ideia! Como
não pensei nisso
antes?! Vamos
usar o rastro
pra chegar até
o culpado!

Olha lá,hein!

Aonde
paramos?

hahaha

Nas ideias!

Já sei! Podemos interrogar
todos os professores
e alunos!
Não sei se
é uma boa
opção Nina.
Se não todo
mundo vai
acabar
sabendo da
investigação.

E se a gente olhar as imagens
da câmera de segurança?

hihi-hi

aaaahHAHA

Está
vendo só?
A comida é
sempre a
solução!

A escola
nem tem
câmera!

hUmm...

E se... Ah, deixa pra lá!

Fala,
Binho!
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E se a gente
vender
paçoquinha
de porta em
porta?
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quem é?

Paçoquinha,
senhor?

Perdão, senhor! toma seu
troco! Tchau!

deliciosas
paçoquinhas,
senhor.

a mando de
quem?
De ninguém, senhor.
É só um doce mesmo!
Gente! Eu acho que
descobri o vilão!

Quero 152!
tem troco?
au - au

ei, Xerifeee! Volta aqui!

Ei, menina!
Saia já daí!

Ei, você está bem?

e Quem é o
guloso?
Esse fedor
me parece
suspeito...
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Calma, pessoal!
vamos lá na
escola contar
pra professora
Violeta agora!
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Prof. , a gente precisa te
contar uma novidade!

Uau! Crianças, estou
impressionada! Esse pode ser
um suspeito que procuro há
muito tempo!

Professora, professora!

Como ele era?

Era alto,
do cabelo
enrolado e
bem preto.
E...

você não vai acreditar!

TONI TRAPAÇA!
Oi,
meninada!
O que está
havendo?
Um de
cada vez,
por favor.

A gente teve a ideia de vender
paçoquinha na vizinhança!
Vocês o quê??

No início eu também
achei estranho, mas
foi o jeito de usar
o rastro do vilão a
nosso favor.

E o que vocês descobriram?

Toni quem??

Trapaça! Ele foi aluno dessa escola há alguns anos,
Mas, infelizmente, passou por situações ruins. As
outras crianças o achavam muito diferente, e riam
dele por que tinha caspas. Na hora do intervalo ele
sempre era jogado dentro do latão de lixo!
Eca!
Ele cresceu com
muita raiva da escola.

Então.. Teve um moço que pediu
152 paçoquinhas! Já achei
estranho, né? De repente, o
Xerife saiu correndo para os
fundos do quintal do moço pra
caçar borboleta... Quando eu
fui atrás do Xerife eu vi botas
e luvas fedidas, e uma maleta
esquisita com as letras “T.T.”!
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Nossa,
que
triste...

E por que chamam
ele de trapaça?
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Porque ele sempre odiou
perder.

e acabava trapaceando pra
ganhar qualquer jogo.

Eu queria poder fazer
algo mais. A escola
ainda está interditada.

Nossa
Pitágoras! já
está com fome
de novo?

Eu
também...

Espera...
É isso!

Lembra que
uma vez a
gente ganhou
um Gibi na
escola que
falava sobre
reciclagem?

Caramba!
Ai, que
feio
isso!
Hum!

Bem, vou continuar
investigando o suspeito
até que eu tenha provas
concretas.

Só isso?

Mas o que
a gente faz
agora?

Sim. Não posso
acusá-lo sem
provas. Mas eu
agradeço muito
a ajuda que
vocês me deram,
muito mesmo!
Até logo,
meninos!

Ei, eu conheço
essa cara!
Que ideia
brilhante
você teve?

Sim, era da
Special Dog e
falava sobre
a importância
da reciclagem
para o meio
ambiente.

...de papel e até
de plástico.
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Verdade! Dá
para reutilizar
e reciclar
objetos de
vidro, de
alumínio...

Mas o que isso
tem a ver?

31
31

É simples! O
único jeito de
recuperarmos
nossa escola, é nos
livrando do lixo
que está lá. Por
que a gente não
transforma em uma
coisa boa?

Algumas horas depois...

Como assim?

Vamos fazer um parquinho
novinho feito de lixo!

gostei!
ótima ideia.

Ficou demais!
E foi divertido
de fazer!

Pode contar comigo e com o miúdo!
E comigo
e com a
preguiça
também...
a gata, eu
quis dizer!
Hahaha!

Dessa vez o Trapaça perdeu.
A escola ficou ainda mais
divertida do que antes!

Ficou tão lindoo!
Que orgulho!

Então, mãos
à obra!
oh, NÃO!! Onde está a
destruição? Como pode
tanta sujeira terminar em
brincadeira?
Fiquem espertos pirralhos!
Eu ainda vou deixar essa
escola... em frangalhos!
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fIM!
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resp.: xerife - nina, pitágoras - sofia, miúdo - binho, preguiça - tatá, bisteca - léo.
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preguiça

sofia

bisteca

tatá

pitágoras

nina

miúdo

léo

resp.: camiseta, sapato, meia, calça, lápis e caderno.

xerife

binho

ligue os nomes e Ajude os pets a encontrar seus donos.

