




Normalmente, as crianças não 
podem levar chapéus para a 
escola. Mas amanhã não será 
um dia normal. Amanhã será o 
“Dia de levar seu chapéu para a 
Escola”.



Junior queria usar o seu chapéu de explorador 
porque ele ama descobrir coisas novas. “Onde 
está o tigre de cristal?” - Exclamou Junior 
enquanto brincava com Lupi.



Kate queria usar um chapéu rosa de cowboy 
porque ela amava assistir filmes de velho 
oeste. “Você nunca mais vai roubar nenhum 
outro trem nessa cidade enquanto eu for a 
xerife!” - Disse Kate enquanto colocava as 
algemas na sua irmã, que estava vestida de 
ladra de trens.



Theo colocou um velho chapéu de piloto de avião que 
achou em um baú no sótão de casa. “Um dia eu vou 
voar ao redor do mundo inteiro.” - Falou, enquanto 
apontava o dedo para o alto.



Mimi também queria usar um chapéu, 
como todo mundo, mas o problema é 
que ela não tinha nenhum. 



“Mãe, você tem algum chapéu pra mim?” - Perguntou Mimi.  
“Infelizmente não, minha cenourinha,” - Ela respondeu 
enquanto ajudava os irmãozinhos de Mimi a soltarem os 
dedos que estavam presos em uma brincadeira.



Mimi iria fazer a mesma pergunta para o pai, mas 
quando ela o encontrou, ele estava 
roncando como um monstro no quarto.  
 
“Uuuuiii! O que será que entrou no nariz dele?”  
- Ela disse, com nojo.



Depois, Mimi juntou todos os seus irmãos
e irmãs na sala e falou com um megafone: 
“Alguém aqui tem um chapéu para me 
emprestar?” Todos disseram não com a 
cabeça. 



Mesmo que ninguém tivesse um 
chapéu para Mimi, ela não ia ficar 
sentada sem fazer nada. De jeito 
nenhum! Mimi decidiu fazer o seu 
próprio chapéu! 



Mimi pegou tudo que ela precisava e começou a 
trabalhar. Ela iria fazer aquele chapéu mesmo que 
demorasse a noite toda!



O dia seguinte chegou e quando Mimi 
entrou na sala de aula, a classe toda 
ficou em choque. Todo mundo sabe que 
Mimi é uma coelhinha divertida e boba, 
mas o chapéu que ela estava usando era 
a coisa mais boba que seus amigos já 
tinham visto.



O chapéu da Mimi era muito
doido. Tinha um monte de frufrus. 
Tinha cola, e glitter, e fita, e
laços de arco íris, e cobrinhas
de mentira. 

Ahh...Tinha até uma árvore com um
ninho e um buquê de flores rosas
e lilás com abelhas voando
ao redor.



Junior, Theo e Kate chegaram mais perto. 
“Carambolas, esse chapéu é muito bobo!” - Disse Junior.  
“Será que a gente devia contar?” - Perguntou Kate.  
“Não sei. Não queremos magoá -la.” - Disse Theo. 
Ninguém queria ferir os sentimentos da Mimi, então eles 
decidiram fazer de conta que gostaram.



“Ei, pessoal! O que acharam do meu chapéu maravilhoso? Eu 
mesma que fiz!” - Disse Mimi enquanto se sentava.
“Está lindo, Mimi,” - Respondeu Kate com um sorriso nervoso. 
Mimi achou a reação da amiga bem estranha e perguntou: 
“Está tudo bem? Vocês todos estão estranhos!”



O dia de aula foi passando e foi ficando cada vez 
mais difícil para os amigos de Mimi impedirem 
qualquer um de contar a verdade para ela.



Na hora lanche, Bobby estava quase
falando algo maldoso para Mimi. Mas 
antes que ele falasse, Junior segurou 
a mão da Mimi, puxou ela para longe e 
disse: 

“Mimi! Você precisa vir aqui! Achei um 
inseto super legal!”



Na hora da leitura, Joãozinho passou um 
bilhete para Mimi. Theo viu o que estava 
acontecendo e fingiu tropeçar caindo no 
colo de João antes que ele entregasse o 
bilhete para Mimi. “Minha nossa, me
desculpa João!” - Exclamou Theo
enquanto escondia o bilhete
dentro do casco.



Depois da escola, o trabalho de Junior, 
Kate e Theo para proteger os sentimentos 
de Mimi ficou ainda mais difícil!  



Quando eles foram brincar no parque, uma 
criança mais velha chamada Davi passou a 
bola para Mimi e estava indo pegar de volta. 
Kate pegou a bola da mão de Mimi e jogou 
de volta antes que ele chegasse. 

“Rápido, Mimi! O Junior precisa da sua aju-
da!”  
- Ela exclamou.



Quando Mimi e Kate acharam Junior, tudo parecia bem. 
Mimi estava confusa e um pouco irritada. “O que é que 
está acontecendo com vocês?” - Mimi quis saber - “Vocês 
agiram estranho o dia todo!”.



Os amigos de Mimi não podiam mais mentir. “Mimi, a 
verdade é que seu chapéu é muito bobo e estranho. 
Nós não queríamos ninguém te falando coisas ruins ou 
te magoando,” - Explicou Kate.



Antes que Mimi pudesse responder, as outras 
crianças apareceram. “Mimi, eu queria te falar o 
quanto amei esse chapéu!” - Disse Bobby. Mimi 
ficou muito feliz e lisonjeada: “Obrigada, Bobby!”



Depois, Joãozinho lhe entregou um bilhete com um lindo 
desenho do chapéu. “Eu desenhei isso para você, porque o 
seu chapéu é o mais legal que eu já vi!” - Ele exclamou.



Davi passou a bola para Mimi de novo e perguntou 
se ela poderia ensiná -lo a fazer um chapéu igual ao 
dela. “Eu passei a minha bola para você para que eu 
pudesse vir conversar.” - Ele explicou.



Depois de Bobby, João e Davi irem embora, todos 
se sentiram mal pelo que tinham feito. “Desculpe, 
Mimi.” - Disse Theo, com a cabeça baixa. “É, nós não 
devíamos ter mentido. Por favor, não fica brava 
com a gente.” - Falou Junior



Mas Mimi não estava nem um pouco brava. “Imagina! Eu 
sei que vocês só estavam tentando ser bons amigos e 
não queriam me magoar.” - Disse Mimi enquanto lhes 
dava um abração - “Mas na próxima vez, só me contem 
a verdade. Sou uma coelhinha forte.”

FIM
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