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Mostre Figura #1
Era onze horas da manhã no 

primeiro dia de maio. Lucy e seus 
amigos do pré-primário estavam 
no recreio da manhã. Estavam 
sentados embaixo de uma árvore 
no parquinho, bebendo leite. Tudo 
estava perfeito até que Harvey 

disse em voz alta.
“Lucy, por que você mora com sua avó? Por que você não 

tem uma mamãe e um papai como todas as outras pessoas?” 
Todos olharam para Lucy.

“Porque não tenho,” ela respondeu. “Limpe sua boca, 
Harvey. Você está com um bigode de leite.”

Harvey não ia desistir assim tão facilmente. “Mas todas as 
pessoas têm mãe e pai. Quero dizer, onde estão os seus?”

“Talvez tenham morrido,” alguém disse.
“Ou talvez sejam... divorciados,” outro sugeriu.
Subitamente todos ficaram em silêncio. Lucy tremeu por 

dentro, sentindo que as lágrimas estavam quase transbordando. 
Então, ela suspirou aliviada. A professora estava chegando perto 
deles e as crianças pararam de olhar para Lucy para olharem na 
direção da professora. Mas Harvey ainda não havia terminado. 
“Professora,” ele gritou, “por quê a Lucy mora com os avós 
dela? Por quê ela não tem pai e...”

A voz da professora interrompeu. “Se eu tivesse avós como 
os Sr. e a Sra. Ferguson, imagino que eu nem me preocuparia 
em ter pais. Eles são tão bons quanto pai e mãe. Você é uma 
menina de sorte, Lucy. Meus avós morreram quando eu era 

bebê. Limpe sua boca, Harvey; você está com um bigode de 
leite. Agora, ouçam, todos. Como hoje é o primeiro dia de maio, 
vamos fazer uma caminhada na mata. Vamos ver quantos tipos 
diferentes de flores do campo que conseguimos encontrar.”

As crianças gritaram de alegria e se esqueceram de Lucy.
Lucy, que estava com cinco anos de idade, adorava as 

caminhadas pela mata que a professora fazia com eles, mas ela 
não se esqueceu da pergunta que seus colegas de classe haviam 
feito.

Era algo sobre o qual ela já havia pensado antes, mas vovó e 
vovô nunca falavam sobre isso; então ela havia guardado a per-
gunta para si. Ela pensou consigo mesma, Vou perguntar para 
vovó hoje mesmo.

Mostre Figura #2
Vovó e Shadow, o grande cachorro 

labrador preto, estavam no ponto de 
ônibus quando Lucy chegou. (O nome 
Shadow significa sombra. Se preferir, 
pode chamar o cachorro de Sombra.) 
Shadow latiu e abanou o rabo, mas Lucy 
o ignorou. Ela pegou a mão de vovó e fez 
a sua pergunta. “Vovó, por quê eu moro 
com a senhora e com o vovô? Eu nunca 

tive papai e mamãe? Todas as outras crianças têm pais.”
Ela esperou um pouco até vovó responder. Finalmente a 

resposta veio: ”Lucy, sua mãe era nossa querida filha. O nome 
dela era Alice. Ela morreu quando você era um bebezinho. 
Não havia outra pessoa para cuidar de você, então o vovô e 
eu ficamos com você e cuidamos de você como nossa própria 
garotinha.”
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Capítulo 1

NOTA AO PROFESSOR 
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.

Até A Carta Chegar é uma adaptação do livro O Segredo 
do Chalé Faisão que foi escrito por Patricia St. John por volta 
de 1930. Em todas as suas histórias, a Sra. St. John tinha a 
habilidade de fazer com que elas fossem relevantes para cada 
geração. Essa história não é exceção.

A história Até A Carta Chegar acontece na Grã Bretanha. 
Por esta razão, podem haver vários detalhes da história que 
pareçam um pouco diferentes ou sejam desconhecidos para 
pessoas que não vivem nas Ilhas Britânicas. As informações 

a seguir ajudarão você a contar a história. Sinta-se à vontade 
para incorporar estas explicações à história. Mantivemos 
os detalhes distintos ao ambiente e costumes britânicos, 
permitindo assim que as crianças aprendam sobre costumes 
diferentes dos delas.

A personagem principal da história, Lucy, mora com 
seus avós num pequeno chalé localizado em uma grande 
propriedade. O seu avô havia sido o jardineiro e zelador no 
castelo daquela propriedade por mais de 30 anos.


