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Lembram-se da Maria Castanha? Aquela menina de pele mais escura 
 que um dia apareceu no parque e arranjou muitos amigos?  



Pois a Maria Castanha é, agora, uma menina muito feliz!  
Não  só  arranjou  amigos,  como  conseguiu  também  uma  família… 



O vendedor de castanhas e a sua esposa gostaram tanto dela que resolveram adotá-la. 
E agora a Maria Castanha tem um novo pai, uma nova mãe e uma vida nova e feliz! 



Ora, um destes dias, estava ela a brincar no parque,  
quando  apareceu  por  lá  um  grupo  diferente… 



A  Maria  Castanha  e  os  seus  amigos  ficaram  curiosos…  quem  seriam  aquelas  crianças? 



A pouco  e  pouco,  como  é  natural,  começaram  a  brincar  todos  juntos…   
e assim ficaram a conhecer-se.  



Havia  no  grupo  um  menino  muito  parecido  com  a  Maria  Castanha…   
tinha a pele da mesma cor e, talvez por isso, chamava-se Manuel Castanho. 

E também tinha vindo de longe, de África! 



Outro dos meninos tinha vindo de mais longe ainda, lá da Ásia!  
Chamava-se  Li,  tinha  a  pele  amarela  e  não  conseguia  falar  bem  português…   

mas o seu amigo José, que era muito inteligente e amigo, ajudava-o sempre! 



Quem precisava de mais ajuda ainda era o Luís, porque não conseguia andar. 
Por isso, usava uma cadeira de rodas. O José empurrava-o 

e os dois davam-se  muito  bem…  mesmo  sendo  tão  diferentes! 



A Marta também pertencia ao grupo, era ruiva e usava óculos. Era um bocadinho 
tímida e a Maria Castanha foi ter com ela para a ajudar a relacionar-se com os outros. 



Eram  todos  tão  diferentes…  mas  havia  uma  coisa  que  os  tornava  iguais:   
viviam juntos numa instituição, pois nenhum deles tinha família. 



Moravam numa casa muito bonita (quase parecia uma escola!) e lá havia pessoas  
que  cuidavam  deles:  educadores,  professores,  auxiliares,  cozinheiras… 



Aí todas as crianças eram cuidadas, ensinadas e ajudadas a crescer bem! 



Era  lá  que  comiam,  tratavam  da  sua  higiene  diária  e  dormiam… 



Era também lá que brincavam, aprendiam e festejavam dias especiais! 



Como os dias de aniversário! 



Mesmo  assim,  não  era  bem  a  mesma  coisa  do  que  ter  um  lar  e  uma  família…   
 



Com  avós,  pais  e  irmãos…  e  a  Maria  Castanha  sabia  isso  muito  bem! 



Então, pediu aos pais para ajudar este grupo de crianças  
a  ter  também  uma  família,  tal  como  ela.  E  eles  quiseram  ajudar… 



Pediu  também  ajuda  na  escola…  e  a  professora  deu-lhe uma ideia! 



Todos podem ajudar, participando no Dia do Pijama!  
Assim, estamos a alertar toda a gente que:  

“Todas as crianças têm direito a crescer numa família” 



Assim se procuram abraços e famílias de acolhimento  
que possam receber crianças que vivem em instituições. 



E  foi  desta  forma  que  se  conseguiu  uma  família  para  o  Manuel  Castanho… 



Uma  família  para  a  Marta… 



Outra  família  para  o  Li… 



Mais  uma  para  o  José… 



E ainda outra família para o Luís! 



Termina bem a história da Maria Castanha, do Manuel Castanho  
e  dos  seus  amigos…  que  arranjaram  famílias  de  acolhimento  e  viveram  mais  felizes. 

Encontraram abraços e  tudo  por  causa…  de  um  pijama  ;-) 



FIM 

E vocês? 
Já prepararam os 
vossos pijamas? 
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