
A Arca de Não É



Caleão

Metade cão        Metade leão



• O Caleão é um cão 
com juba de um leão. 
Quando os cães vão 
fazer uma corrida o 
Caleão fica sempre 
em primeiro porque o 
leão corre muito. 
Como os outros cães 
perdem ficam com 
inveja do Caleão. 

Caleão



Porcopeia

Metade porco   Metade centopeia



Porcopeia • O Porcopeia por ser 
metade porco e 
metade centopeia é 
invejado pelos outros 
porcos porque eles 
têm inveja das suas 
lindas patas e por 
conseguir que as 
porcas gostem dele e 
não dos outros porcos. 
Também come folhas 
como as centopeias . 
Manias de Porcopeia!



Golfileta

Metade borboleta     Metade golfinho



Golfileta• O  Golfileta é um 
golfinho mas com asas  
e antenas de borboleta. 
Quando ele joga à 
apanhada os outros 
golfinhos têm azar 
porque  nunca o 
apanham. Por vezes, 
quando os golfinhos 
estão a saltar, o 
Golfileta manda-lhes 
peixe à cara.



Focaleta

Metade foca           Metade borboleta



Focaleta
• A Focaleta é metade 

foca e metade borboleta 
com cara e rabo de foca.

• A cor das asas são 
vermelhas e a cara é 
castanha.

• E quando a Focaleta vai 
para voar não consegue 
porque a foca é muito 
pesada e depois estraga 
as flores dos jardins.



O Paleão

• Metade pato                                 Metade leão



O Paleão

• O Paleão tem um 
bico de pato, umas 
patas de pato, cara 
de pato e asas de 
pato, mas com uma 
lindas juba de leão.

• O leão passou a ser 
pato e todos 
gostavam muito 
dele. 



Coegato

Metade Coelho                Metade  
gato



Coegato
• O coegato anda 

sempre a saltar dentro 
de casa por isso parte 
tudo.

• O coegato tem a 
cabeça de gato e o 
resto do corpo de 
coelho.

• Quando chegar a 
Páscoa dão os ovos ao 
coelho e o gato come-
os. 



Cobrão

Metade Cobra                  Metade 
Leão



Cobrão
• O cobrão é meta 

cobra e metade leão. 
Claro que tem uma 
linda juba de leão.

• Quando alguém o 
apanha, ri-se e foge 
para casa , por causa 
da juba de leão. 



Caracurso

Metade de urso        Metade de 
caracol



Caracurso
• O Caracurso é metade caracol 

e metade urso. 
• Quando  os caçadores 

querem apanhar um urso e 
vêem um Caracurso ficam 
admirados.

• Quando os ursos querem 
fazer corridas com um 
Caracurso, os Caracursos 
perdem porque andam como 
os caracóis.

• Quando chove o Caracurso 
tem sempre a casa às costas e 
não lhe cai a chuva em cima.   
    



Metade de rato      Metade de 
gato

Ragato



Ragato 
• O Ragato é metade de 

rato e metade de gato.
• Ele está coberto de pêlo, 

bigode, um nariz 
pequenino e orelhas de 
rato.

•  Quando está a almoçar 
não consegue resistir ao 
cheiro, pois ataca logo o 
forno.

• O Ragato é um 
desajeitado  com as 
coisas. Deixa cair tudo no 
chão, pois as suas mãos 
são muito pequenas.  



Galivaca

Metade galinha                                  
Metade vaca
Metade galinha                                  
Metade vaca



Galivaca
• Galivaca é uma galinha 

que dá leite como a 
vaca e tem pintinhas 
brancas e pretas.

• Metade do dia está no 
galinheiro a cacarejar e 
a outra metade está ao 
pé dos bois a mugir.

• Quando a Galivaca tiver 
vitelos os pintainhos 
não os deixam mamar.

• A Galivaca tem vitelos 
por ser vaca e 
pintainhos por ser 
galinha e tanto come 
milho, como erva. 



Formileta

 Metade borboleta  
Metade formiga



Formileta
• A  Formileta tem o 

tamanho de uma formiga, 
mas com asas de 
borboleta e já sabe voar!... 

• A Formileta adora roubar 
comida e é por isso que 
tem as asas de borboleta, 
que é para voar muito 
depressa.

•  As formigas ficam 
envergonhadas por todas 
as formigas-macho irem 
ter com elas.



Toirena

Metade toiro            Metade rena 



Toirena
• O Toirena é metade 

toiro e metade rena.
• Mas há um problema 

se o Pai Natal levar o 
Toirena pode cair! 
Por isso o Pai Natal 
tem que ter cuidado!

• A Toirena gosta de 
comer erva e não 
gosta de comer o 
que as renas comem. 

Coisas de toiros!



Fortoupei

Metade formiga        Metade 
toupeira



Fortoupei
• A Fortoupei é engraçada 

porque em vez de andar 
à procura de comer, 
anda por baixo da terra 
a fazer buracos nos 
jardins, nas hortas...

• A toupeira é cega, mas 
em vez de ser a toupeira 
cega é a formiga , 
porque a Fortoupei 
temcabeça de formiga.  

• Manias de formiga!



Golpolvo

• Metade Golfinho                        Metade Polvo



Golpolvo
• É um Golpolvo porque 

é metade golfinho, 
metade polvo.

• Tem oito patas na 
cintura e deita tinta 
preta por um buraco ao 
pé das barbatanas de 
trás.

• Às vezes, quando vê 
golfinhos ou peixes 
assusta-se e deita tinta 
preta.  



Caralão

• Metade Caracol                         Metade Leão



Caralão
• O  Caralão é metade 

caracol metade leão.
• Metade do Caralão corre e 

a outra metade caminha 
devagar .

• O Caralão é muito 
invejoso.

• O  Caralão é comilão, mas 
depois de comer fica uma 
bola por causa de comer 
tanta carne.

• Quando o Caralão fica 
uma bola quase que 
rebenta!



Pagato

Metade pato                    Metade 
gato



Pagato
• Quando os homens vão para o 

rio eles ficam admirados por 
ver um pato  com um corpo de 
um gato.  

•  -Está quase a chover  e o pobre 
gato está a tremer!

•  Os homens vão para as suas 
casas e o pagato ficou melhor, 
pois ele queria que os homens 
fossem embora , porque eles 
estavam a impedir – lhe o 
caminho.

• O gato não é para andar na 
água, é no chão…





O Golfoca é metade Golfinho e 
metade Foca. Ele fica a maior 

parte do tempo dentro de água, 
como é habitual para um 

golfinho. Mas o resto do dia fica 
com as focas, deitado na areia a 

dormir como é habitual para uma 
 foca.



  Gatixa

METADE GATO                             METADE 
LAGARTIXA
               



Gatixa
Por mais que queira, a 

Gatixa não mia, pois elas 
não são capazes.
As lagartixas, 

enciumadas, estão 
sempre a queixarem-se 
da Gatixa.
A Gatixa gosta de comer  

peixe como os gatos , ela 
não aprecia a comida das 
lagartixas .
Ela gosta muito de 

utilizar lacinhos. 
Manias de gata!



Burrixa

Metade burro        Metade 
lagartixa



Burrixa
• O Burrixa é metade 

burro e metade 
lagartixa

• O Burrixa gosta muito 
de comida de burro.

• O Burrixa tem cabeça 
e corpo de  lagartixa. 

• Os burros gozam  com 
ele porque ele tem 
corpo de  lagartixa.

• O Burrixa gosta de 
fazer coisas de burro.



Galeão

   Metade galo            Metade 
leão              



Galeão
• O Galeão é metade galo e 

outra metade leão.
• A cabeça dele é de leão e o 

corpo, o bico e as patas são 
de galo.

• O Galeão é muito  simpático, 
mas os outros leões só 
gozam com ele e assim ele 
irrita-se e pica-os a todos.

• Ele é o rei dos galos  porque 
os lobos que lá iam, já não 
voltaram, porque ele fazia-
os trabalhar para os galos.     





A Giragafa é metade girafa e metade gafanhoto.  
A Giragafa é muito rápida não só porque tem 

patas de gafanhoto.  
Quando a Giragáfa fazia corridas com os outros 

gafanhotos  ganhava sempre porque ela tinha o 
pescoço muito alto e, assim, quando tinha fome, 
saltava e apanhava folhas das árvores., enquanto 
que os outros gafanhotos tinham de saltar de ramo 
em ramo porque não tinham pescoço alto.

        



   
       A Giragafa é herbívora porque tem cara de girafa 

e porque também é próprio de uma girafa.
        A Giragafa vive na selva.
A Giragafa tem dificuldades a fazer  corridas com as 

girafas porque  só se pode correr, Mas ela não 
consegue correr, por isso, faz sempre batota 
porque ela só consegue saltar muito alto.

      
 A Giragafa, quando acorda, tira as quatro meias. Ela 

adora pô-las a secar…     
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