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Jogo da trilha
Ajude a CORUJITA a chegar na
escola resolvendo as adições.
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Pessoal, toda hora os
jornais da televisão falam
de corrupção. Vocês
sabem o que é isso?

Eu não sei o
significado, mas
imagino que seja
algo bem ruim.

Nossa,
que coisa
horrível!

Meu pai me explicou,
é quando alguém
faz algo errado
para ter uma
vantagem e acaba
prejudicando
outra pessoa.

É mesmo, Bango. Meu pai
disse que a corrupção não
está só na TV, mas também em
pequenos hábitos do dia a dia.

É verdade!
Furar a fila,
por exemplo,
é errado.
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Colar na prova também é! Uma
vez a professora me deu zero
na prova porque eu perguntei
para meu colega do lado.
Depois disso, aprendi a lição.

Acho que entendi. Outro dia,
um amigo parou o carro em
uma vaga para pessoa com
deficiência porque as outras
estavam ocupadas. Isso é
uma forma de corrupção?

É sim,
Bolinha!

O seu amigo prejudicou uma pessoa com deficiência
que poderia precisar da vaga naquele momento.

Isso é
muito
grave!

A corrupção
está bem mais
perto do
que a gente
imagina.

Por isso nunca devemos usar as vagas de idosos,
grávidas e deficientes. Só eles podem!

Precisamos
ser cidadãos
e respeitar
as outras
pessoas.

Acho que sei
outra prática
de corrupção
muito comum.

Qual é?
Sim, isso
também é
errado!

Comprar produtos
falsificados, como DVDs, jogos
de videogame e brinquedos.

Já sei! Porque
prejudica as
empresas e
os produtos
podem trazer
riscos para a
nossa saúde.

Isso mesmo,
Bolinha! Você
entendeu!

Ter ética é uma
responsabilidade
de todos! Só
assim teremos
um país livre da
corrupção!

De olho no
português
A Capitu está precisando de ajuda
na lição de casa. Vamos ajudá-la a
separar as sílabas das palavras?
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