
COPINHO E COPÃO
APRESENTAM

UM GRANDE
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Neste Dia Mundial do Leite e da Criança, o Copinho 
e o Copão lançam-se em mais uma grande aventura. 
Os dois irmãos terão de aprender a importância 
dos bons hábitos para enfrentar os seus maiores 
adversários até à data num torneio de basquete 
emocionante. Junta-te à equipa dos nossos heróis 
e descobre como tudo é possível com muito treino 
e alguma imaginação à mistura.

AF_MIMOSA_Livro Copinho Copao_DiaCrianca_250x180mm.indd   2 24/05/2019   12:40



Força, Copinho!

Oh… 
Nunca vou 
conseguir…

No campo de basquete da escola, 
o Copão encontra o Copinho a tentar 
encestar - sem sucesso - uma bola. 
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Claro que vais, maninho. 
Só precisas de continuar 

a treinar e a sonhar bem alto!
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Então, o meu mano Copão 
transformou-se no maior 
jogador de basquete 
de todos os tempos!

Ao ouvir a palavra “alto”, o Copinho começa a ver o irmão 
como se fosse um grande jogador de basquete.
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Ele nunca falha um lance!
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O segredo dos bons resultados 
são os bons hábitos, Copinho. 

Tanto no desporto e na alimentação, 
como em tudo na vida. 

Alinhas?

Claro! 
Vamos lá treinar!
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Isso mesmo! Vamos vencer
a Preguiça e a Alimentação Desequilibrada

com bons hábitos!

O copinho lança a bola... Uma, duas, três, quatro, cinco vezes... 
Até acertar no cesto.
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Grande Copinho! 
Para além de treinar, 
também temos 
de nos alimentar bem!
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O Copinho tira da mochila um lanche 
com leite, fruta e uma fatia de pão. 

Leite é boooom! 
E é um bom hábito. 
Tal como fazer lanches 
saudáveis todos os dias!

Já aprendeste algo 
muito importante! 

Agora, vamos a isso!
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O primeiro jogo é contra a equipa da Preguiça. 
No campo de basquete, vemos o Sofá
e o Smartphone a correr em direção aos irmãos.

Vamos vencer 
a Preguiça, 

Copinho!
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Cesto!

O Copão faz um passe por baixo 
das pernas do Smartphone, 
deixando o Copinho livre 
para lançar a bola.
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Estás a ver, Copinho? 
Quem tem o hábito de praticar 
desporto não se cansa facilmente… 
Como eles!
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Vencemos! 
E agora é a vez da equipa 
da Alimentação Desequilibrada!

O Copão dribla os adversários 
e faz mais um cesto, 
mesmo no último minuto.
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Copão, 
eles estão 
em maioria!

Calma, maninho. 
Lembra-te de tudo 
o que treinámos. 
Recorda-te 
dos bons hábitos!

Ao ver o Donut de Chocolate, 
a Goma e o Refrigerante 
a entrar em campo, 
o Copinho assusta-se.
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O Copinho fecha os olhos, 
pensa em tudo o que aprendeu, 
e lança a bola – de olhos fechados! 
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Para surpresa de todos, 
a bola entra no cesto.
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               Tu fizeste um 
           lançamento épico,
         Copinho! Com bons 
      hábitos, conseguimos 
derrotar a Preguiça 
e a Alimentação
Desequilibrada!
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               Tu fizeste um 
           lançamento épico,
         Copinho! Com bons 
      hábitos, conseguimos 
derrotar a Preguiça 
e a Alimentação
Desequilibrada!

Sabias que os hábitos 
que são saudáveis para nós também 

podem ser saudáveis para o planeta?

VIVA!
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A sério? Como?

Depois de beberes o teu leite, 
basta deitares sempre a embalagem 
no ecoponto amarelo para ser reciclada.
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Wohooo! 
Em cheio!

Boa, Copinho! 
Que grande basquetebolista 
me saíste!

Ao olhar para o ecoponto, o Copinho imagina uma tabela de basquete no orifício 
e lança a embalagem na sua direção, como se fosse uma bola.
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Continua a beber três copos de leite por dia 
e a ter uma alimentação equilibrada, maninho. 
Vais lá chegar num instante!

Não tão grande 
como tu…
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Leite é boooooooom! 

Feliz Dia Mundial do Leite 
e da Criança!
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