
O Verão Divertido do Nemo



 

As aulas acabaram. Chegaram as 
férias de verão! Nemo sente falta 
de seus amigos. “Mal posso esperar 
para as aulas começarem de novo, 
pai,” diz Nemo. “Não tem nada  
para fazer no verão.” 



Que tal se eu levar você e 
seus amigos para passear?”, 
pergunta Marlin. 
“Você pode fingir que 
eu sou o Tio Raia!”
“Ótima ideia!” diz Nemo.
“Obrigado, pai”. 



Marlin e Nemo se encontram com Tad, 
Sheldon, Pearl e Dory. Eles nadam até 
uma parte da barreira de corais, perfeita 
para brincar de esconde-esconde. 

“Quem é?” pergunta Dory. 
“É você!” responde Nemo. 



Depois do esconde-esconde, 
Dory ensina um novo jogo. 
“Eu chamo de quica esponja!” ela diz. 
“Isso é muito divertido!” diz Nemo. 
Seus amigos concordam. 
“Experimente, pai,” diz Nemo.



No final do dia, Nemo e seus 
amigos fazem planos para se 
encontrarem de novo em breve.

“Mas o que podemos fazer?” 
pergunta Sheldon. 
“Vou pensar em alguma coisa,” 
diz Pearl.  



Na semana seguinte, Pearl tem uma 
surpresa para seus amigos. 
“Venham comigo,” ela diz.  
“Vocês vão adorar!”
Ela os leva até um navio naufragado. 
“Uau!” diz Nemo. “Isso é incrível!”



Eles se divertem explorando. 
Pearl desenrola um mapa muito velho. 
“O X indica o lugar onde  
está o tesouro,” ela diz. 

Tad e Sheldon encontram  
um baú cheio de moedas. 
Está bem no lugar  
que o mapa indicou!



Alguns dias depois, Dory e Marlin 
levam todos para nadar no oceano. 
“Tenho uma surpresa para você,” 
diz Dory. “Hum... bem... pelo 
menos acho que tenho. Deixe-me 
pensar... o que era mesmo?”
“Oh, olá!” “Uma baleia!” grita Nemo. 
“Essa é a maior surpresa de todas!”



“Vamos nadar com ela!”  
diz Dory. 
Nemo e seus amigos se  
seguram na cauda da baleia. 

“Olhem para nós” grita Tad. 
“Mais rápido, mais rápido!”
“Isso é demais!” dizem 
Nemo e Sheldon.



Em seguida, eles se revezam 
para nadar em cima da baleia. 
“Olhem para mim!” diz Nemo. 
“Ha-ha!” ri Sheldon. 
“Isso faz cócegas!”



À  Ven da

R$0 ,2 5

Dias depois, Nemo e seus amigos 
entram para o mundo dos negócios. 
Eles abrem um quiosque  
de algas marinhas e plâncton. 

“Uau,” diz Sheldon. “Com certeza tem 
muitos peixes famintos por aí.” “Essa 
foi uma ótima ideia, Nemo,” diz Pearl. 



Antes que Nemo perceba, 
o verão acaba. 

Está na hora de voltar para a escola! 
Nemo e seus amigos mal podem 
esperar para contar para o Tio Raia 
tudo o que fizeram nas férias 
de verão. 
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