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Por hoje é isso, crianças.
Na próxima aula, tragam 

a lição de casa sobre 
como devemos cuidar da 
água do nosso planeta.

Agora que a aula acabou, 
que tal irmos pro nosso 

esconderijo?

Vamos!

Eu topo,
galera!

Partiu esconderijo.

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 e 

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE,
GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.

nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou utilizada de qualquer forma ou por qualquer método, eletrônico ou mecânico, 
sem autorização expressa da marca Special dog. Chácara Santa Amália - Caixa Postal 123 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP - CEP: 18900-000 
TEL: 14 3332.3000 - sac: 0800 707 5188 - ilustração, roteiro e Criação: agência arpejo.

Só se for
agora!
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Será que o Miúdo 
está lá dentro?

Acho que sim, ele 
nunca sai pra longe.

Miúdo, é você? Aguente 
firme, estou indo te 

salvar, amigão!

Miúdo, cadê você? 
Apareça, amigão! 

Fica tranquilo, 
Binho. ele deve ter 
ido dar uma volta.

Olha, Binho! aquela 
não é a coleira do 

Miúdo? 

Gente, o que é 
aquilo?

Espere, Binho. pode ser 
perigoso! Não sabemos o 

que é isso.

Não podemos abandonar 
o Binho e o Miúdo! Vamos 

salvar nossos amigos.
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onde estamos, pessoal? 
O que foi isso?

Vocês estão no futuro...

Quem é você? O que você 
fez com o Miúdo?!

Calma, crianças. Eu 
sou o Professor e 
Cientista Walter. 

Vocês estão no futuro 
e o Miúdo está bem.

7



No futuro?
Como assim?! Estamos no ano de 2099. 

Percebam que a cidade evoluiu 
muito, mas estamos enfrentando 
diversos problemas ambientais e 

o principal deles é a água.

Mas, professor 
Walter, a água não 
é a solução para os 
nossos problemas?

No ano de 2018, 
apenas 2,4% de toda 
água do mundo era 
doce, mas somente 

0,02% estava 
disponível para o 

consumo.

E como que isto foi 
acontecer?

Venham comigo que eu 
explico tudo pra vocês.

Mas, professor, o que 
causou tudo isso?

É verdade, a água é a solução, 
mas só quando ela está limpa. 
Infelizmente, a realidade do 

futuro é outra. A água potável 
está acabando.

Nossa, é muito 
pouco! Eu não 

sabia disso.

Pois é, crianças. e o 
que já era pouco, 
ficou ainda mais 

escasso. Infelizmente 
a população não 
cuidou do que 

tínhamos e agora 
quase não temos água 

potável no planeta. 98



Isso aconteceu por 
causa de pequenos 

descuidos no dia a dia.

Muito tempo com o chuveiro ligado na 
hora do banho.

Torneira ligada enquanto 
escovamos os dentes.

Produtos químicos e 
lixo sendo jogados em 

nossos rios.

E A água da chuva não 
foi reaproveitada.

Água sendo desperdiçada 
na hora de lavar o carro.

Mas, professor,
e agora?

O que podemos 
fazer pra mudar 

isto?

Nós queremos 
ajudar!

É por isso 
mesmo que 
vocês estão 

aqui, crianças! 
Para mudar 

o futuro, ou 
melhor, o 
presente.

Por muitos anos, eu fiz diversas 
pesquisas para tentar mudar 

essa realidade.

Fiz experimentos na água pra tentar purificá-la 
para todos os habitantes da terra.

Como assim? Não entendi. você 
pode explicar 

melhor, professor? 
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Tentei convencer 
as pessoas a 

mudarem seus 
hábitos, mas elas 

não me deram 
ouvidos.

Ninguém acreditava 
que um dia a água 
poderia acabar.

Mas, em um dos meus experimentos, 
algo deu errado e acabei abrindo 

um portal do tempo.

Então foi por este 
portal que o Miúdo e 
nós viemos parar no 
futuro, professor?

Sim, crianças, foi por este 
portal que vocês vieram 

pra cá. Quando meus 
experimentos deram errado 

e o portal foi aberto 
por acidente, pensei que, 
se alguém viesse para o 

futuro e enxergasse com os 
próprios olhos a situação 

da água em 2099, finalmente 
algo poderia mudar!

Então temos que voltar 
agora mesmo para o ano 

de 2018 e conscientizar a 
população sobre isso! Vamos 
voltar para o portal, turma. 

Vão, crianças, e 
salvem a água do 
nosso planeta! 
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Vamos acabar com 
este vazamento de 

água, Tatá.

20992018

Finalmente a fila para 
pegar água potável 
está diminuindo! As 
crianças devem ter 

feito sua parte.

Vamos deixar 
esse rio 

limpinho para 
não faltar água 

no futuro. 2099

2099

2018

2018

Na hora de escovar os 
dentes e tomar banho, 

lembre-se de deixar 
a torneira fechada e 
o chuveiro desligado 
enquanto se ensaboa.

15

as crianças devem 
estar fazendo a 

parte delas
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Muito bem, crianças. Todos trouxeram 
a lição de casa sobre como devemos 

cuidar da água. parabéns! Alguém 
gostaria de contar alguma experiência 

sobre este tema?

FIM!
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Jogos

Ajude o professor Walter a encontrar as 
palavras grifadas do texto abaixo. 

A   água   é   essencial    para nossa   sobrevivência.

Faça sua parte e ajude a   preservar!   Só assim 
teremos água   potável   em nosso   planeta.



Eu devo ser o 
escolhido.

Mas eu sempre 
fui melhor nisto!

Que tal fazermos um sorteio? 
Essa é a forma mais justa para 

escolhermos alguém.

Olha só quem 
chegou, pessoal.

Estão preparados 
para perder? Vocês vão ficar 

pra trás! 

Isso é o que vamos 
ver! Não liguem 

pra eles, galera. 
Vamos pra nossa 

sala de aula.

Vamos dividir as 
tarefas, pessoal? 

Depois da aula...
Não, eu já falei 
que deve ser eu.

1918

Casa da nina...

No outro dia 
na escola...



Eu quero ficar responsável 
pelo  projeto de estrutura.

Eu, o Tatá e Léo podemos 
ficar responsáveis como 

equipe de box. 
Nina, vou entrar 
com seu avô para 

desfazer as malas.
Até mais, crianças.

Nina, por que 
você nunca 

comentou que 
tinha um avô?

Essa é uma longa 
história. Mas deixa 

pra lá! Vamos voltar 
pro nosso projeto? 

Equipe de box é...

Crianças, este é o meu pai, 
avô da Nina. Ele está vindo 
para morar conosco, Nina.

Olá, crianças, sou o Vovô 
Ernesto. O que vocês 
estão aprontando?

Oi, Vovô, quanto 
tempo! A gente está 
se preparando para 
uma corrida que vai 

acontecer na cidade.

Equipe de Box? O 
que é isso?

Equipe de box é responsável 
por dar assistência 

durante a corrida: trocar 
combustível, cuidar da parte 

mecânica, trocar pneus e 
dar apoio ao piloto com dicas 

para alcançar a vitória.

Como ele sabe de 
todas aquelas coisas 

de corrida?
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Ótimo trabalho! Falta só 
uma semana para a corrida. 

Mais alguns detalhes e o 
carro estará pronto para 

acelerarmos.

Por que será que 
eles estão rindo? 

Nos encontramos na 
garagem da minha casa 
depois do almoço para 

terminarmos os últimos 
detalhes do nosso carro. 

Combinado? 

Isso não vai ficar assim! Vamos 
mostrar pra eles quem é que 

manda no pedaço.

No outro dia na escola...

Na saída da escola...

alguns dias depois...
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Combinado, Nina.
Pode deixar! 

Até mais, turma. 
Vejo vocês depois 

do almoço. 

O que aconteceu, 
Nina?

Nada não... Não 
aconteceu nada!

Parece que alguém 
muito maldoso 

passou por aqui...

ok!

Só vou dar uma 
passada na garagem 

antes do almoço 
pra ver se está tudo 
certo com o carro.

Eu sei quem foi! Mas isso 
não vai ficar assim. Eu 
vou agora mesmo dar 
uma lição naqueles...
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Calma, Nina, pra tudo 
existe uma solução. 

Venha comigo que eu vou 
te mostrar uma coisa.

Nina, nesta caixa estão as 
melhores lembranças da 

minha vida.

Vovô Ernesto, como eu nunca 
fiquei sabendo que você era 

piloto de corrida?

Mostrar o quê Vovô 
Ernesto?

Confie no 
Vovô Ernesto. 

Mas o que você está 
procurando Vovô?

Minhas coisas 
ainda estão meio 
bagunçadas, mas 

tenho certeza que 
coloquei por aqui... 
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Essa é uma 
longa história, 
Nina, mas vou 

contar pra você 
como tudo isso 

aconteceu.

Eu comecei a pilotar quando era jovem e me tornei 
uma grande promessa do automobilismo.

Mas havia outro piloto que sempre competia de 
igual pra igual comigo. 

Em uma corrida decisiva para ver quem iria subir 
para categoria profissional, este piloto fez uma 
manobra maldosa. Ele me fechou e me jogou pra 

fora da pista.

Eu bati muito forte o carro e tive que abandonar 
minha carreira de piloto. Nina, por muito tempo 

quis me vingar daquele 
piloto. A frustração 
por minha carreira 

ter acabado fez eu me 
afastar da nossa família. 
Por isso, seu pai nunca 
comentou este assunto 

com você. Depois de muito 
tempo fui entender 

que a vingança não me 
levaria a nada.

Nossa, Vovô! eu não sabia 
desta história. 

Como assim, Vovô?

Nina, não tente se vingar 
das crianças que fizeram 

aquilo com o carro. 
Lembra do que eu disse 
na garagem? Pra tudo 
existe uma solução... 

Eu também guardei essa caixa 
de ferramentas especiais do 

tempo em que eu era piloto. Com 
ela, poderemos consertar o 

carro da sua turma. Vá chamar 
seus amigos que temos muito 

trabalho pela frente!
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Por que 
fizeram 

isso?

Como vamos 
resolver?

A corrida já 
é no final 
de semana!

Fiquem tranquilos. O 
meu Vovô Ernesto vai nos 
ajudar com sua caixa de 

ferramentas especias. 
Vamos resolver este 

problema!

Me desculpe, Nina, 
mas acho que isso 

não vai dar certo. É 
melhor eu ir nessa. Eu concordo com 

o Léo. Deixa pra 
próxima, amiga.

Me esperem, pessoal! 
Nina, eu preciso ir pra 

casa. Até mais.

Não fique triste, Nina. 
Chega de lágrimas. 

Temos muito trabalho 
pela frente. 

Foi mal, Nina... 

Ele tem idade 
pra essas 
coisas?

Duvido que este 
senhor consiga 

fazer algo. Quantos anos 
ele acha que 

tem? Só podia ser 
ideia da Nina 

mesmo!
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Quero só ver este 
velhote conseguir 
arrumar o estrago 

que fizemos! 

Essa corrida já é 
nossa! Ninguém pode 

nos vencer.

3 dias depois...

Enquanto isso...

Não é possível... Vejam 
aquilo!

Fiquei sabendo que a 
Nina está na corrida. 
Temos que ajudá-la! 
Chame o Tatá que eu 
vou atrás da Sofia. 

Nos encontramos lá.
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Perdoa a gente, Nina? 
não acreditamos em 

você. 

Tudo bem, amigos, mas acho 
que vocês precisam pedir 

desculpa pra mais alguém, né?

Tudo bem, crianças. Estão 
todos desculpados. Mas 

agora temos uma corrida 
pra vencer!

Todos em suas posições. 
Tatá e Binho, confiram as 
rodas. Sofia, verifique os 

equipamentos de proteção. 
Léo, posicione o carro.

Desculpa, Vovô Ernesto?

Rodas: check! 
Equipamentos: 

check!

Tudo pronto!
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Nina, independente do 
resultado, eu estou muito 

orgulhoso de você.

Desta vez, você e 
sua turminha não 
escapam de mim! 

Eu também estou orgulhosa 
de você, Vovô Ernesto. 

Obrigada por tudo!

Nãããão!

36
FIM!
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De 96 países analisados, o Brasil ocupa a 56º posição dos melhores lugares para se viver na   terceira idade.

Precisamos   respeitar   os idosos, pois um dia também chegaremos nesta fase da vida.

Para que não se sintam excluídos, é preciso   inserir   o idoso nas atividades entre amigos e familiares.

Sempre que puder, dê atenção a uma pessoa idosa, ela tem muito a nos   ensinar.

Se você vir uma pessoa idosa sendo maltradada, procure um adulto e peça   ajuda.

Complete a cruzadinha com as palavras
em destaque no quadro abaixo.




