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Peixinho é um peixe, 
um peixe encantado,
passeia pelas ondas,
ondas do mar salgado.
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É um peixe pequeno,
de escamas coloridas,
lilás, azul, vermelho,
de cores muito vivas.
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No fundo do mar
tem um reino encantado,
com lindos tesouros
por ele bem guardados.
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Peixinho é o guardião
da linda sereia,
que vive em uma concha,
e seu longo cabelo penteia.
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Ali, mais adiante, mora o Cavalo Marinho,
que desfila pelas ondas, tratando a todos 

com carinho:
— Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
Muito grato! Não há de quê!
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Peixinho é amigo
da Estrela do Mar,
contadora de histórias,
histórias do fundo do mar.
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Conta, conta estrelinha,
histórias de pescador,
de barco que virou,
encontrando a sereia Linda.
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Essa pequena sereia,
nadando tão bela e faceira, 
é também uma menina.
Gosta de vestidos rendados,
de doces caramelados,
de coloridos laços de fita...
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Mas, essa é outra história,
das histórias que vem do mar,
quem quiser que conte outra,
vou agora terminar.
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Meu Peixinho, minha sereia,
agradeço pelo passeio.
Quero também ser amigo, 
amigo da natureza,
do mar, de todas as águas,
do reino encantado e suas belezas.
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Daniel Diaz

Sou ilustrador e artista gráfico. 
Nasci em Fortaleza (CE) em 1976. 
A maior parte da minha produção é destinada 
ao público infantil. Meu trabalho tem como base 
a pesquisa de materiais e estilos, envolvendo 
estudo de técnicas tradicionais de pintura, 
desenho, fotografia e colorização digital. 
Participo há seis anos de um dos eventos 
mais importantes sobre ilustração do país, o 
IlustraBrasil, organizado pela SIB, Sociedade dos 
Ilustradores do Brasil. Atualmente, trabalho em 
projetos editoriais de formento à leitura e acesso 
ao livro, dentre os mais importantes a coleção 
PAIC PROSA POESIA, editada pela Secretaria 
da Educação do Ceará (Seduc) desde 2008. Para 
conhecer mais o meu trabalho é só visitar meu 
blog: www.outrosdiaz.blogspot.com

Dione Morais

Sou cearense, nascida em Fortaleza em 1969. 
Sou cantora e me graduei em Artes Plásticas 
pelo IFCE. Trabalho com oficinas de arte para 
públicos variados e com temas diversos. Nessa 
coleção, pelo segundo ano consecutivo, estou 
atuando como ilustradora e autora. O universo 
lúdico faz parte da minha vida em meu 
trabalho, trazendo muita alegria e realização 
pessoal. Desejo aos meus queridos leitores que 
encontrem muita diversão e encantamento, 
nessas páginas elaboradas com tanto carinho.


