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Confira as invenções artísticas do 
Davi Lucas!

Duas irmãs e seus diferentes gostos 
literários A Inauguração do 

Painel Diário de 
Ideias no HCU! E 
ainda uma ideia 
inovadora: “Pé de 
Resiliência”, o que 
será?

Como construir uma escola antirracista?

Estudantes conversam em roda sobre as ativi-
dades culturais da “Semana Preta da Eseba”
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 Vocês conhecem o Davi Lucas? Ele é 
estudante do 1º ano C da Escola de Educa-
ção Básica da UFU, tem 6 anos de idade, é 
um menino muito legal, gosta de brincar de/
com várias coisas, mas algo bem interessante 
é que o Davi Lucas tem vários cachorros e 
gatos em sua casa. Ele nos contou que sua 
avó é protetora dos animais. Vocês sabem 
o que isso significa? É a pessoa que resgata 
cães e gatos abandonados ou em situação 
de risco e fornece assistência necessária, ou 
seja, comida, água, banho e um espaço para 
os animais tirarem uma soneca ou dormirem. 
Assim que o animal fica bem, os protetores o

 Querem saber um pouco mais sobre essa 
história? Em um diálogo com Davi, ele nos contou 
mais detalhes e compartilhou conosco algumas 
de suas produções artísticas. Venham conferir!  
 Davi Lucas relata:

“Minha avó é protetora dos animais, ela cuida 
de 21 cachorros e 10 gatos. Ela gosta muito 
dos bichos e acho bom ela ser protetora, 

porque eu adoro os animais. O cachorro que 
eu mais gosto é o Luke, ele é marrom, só que 
é um tom caramelo, gosto dele porque ele me 
dá a pata quando faço assim (Davi estende a 
mão e bate uma mão sobre a outra) e me faz 

um tanto de carinho. Os gatos que eu mais 
gosto são a Mia e o Anjo - Anjo de Deus. O 
Anjo fica dentro de casa, ele é branco dos 

olhos azuis, gosto dele e da Mia porque eles 
deixam eu fazer carinho neles e os outros têm 

medo de mim. Amo fazer os desenhos dos 
cachorros e dos gatos porque gosto de fazer 
invenções e tem hora que eu vejo as coisas 
na televisão que são tão legais que fico com 
vontade de fazer! As últimas invenções que 

fiz foi uma cestinha para minha vó de dia das 
mães, o cachorrinho, o gatinho e um dia fiz um 

coelhinho que ficou parecendo um gatinho. 
Para fazer as invenções eu uso cola que é o 
principal, lápis, tesoura para fazer as peças e 

outras coisas.”
 

(texto produzido com ajuda dos familiares res-
ponsáveis por Davi Lucas) 

Contato com
os animais Criatividade Produções

artísticas fantásticas!

Espaço Artístico
Lavine Ferreira | Joice Guimarães

Que tal embarcarmos em uma linda história com o Davi Lucas?
Vamos dar algumas pistas para vocês do que vem por aí!

Linguagens

Davi com 
o Anjo 
(gato) e 
com o 

Pittytinho 
(cachorro)

ajudam a 
encontrar 
pesso-
as para 
adotar ou 
o ajudam 
também a 
achar os 
donos.
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Produção artística 
criada por Davi 

Lucas, que  repre-
senta Luke em sua 
casinha que fica 

no quintal

Produção 
artística criada 
por Davi Lucas, 
que representa 
o Anjo em seu 
“chiqueirinho” 

na sala da casa, 
criado por Davi 

Lucas

“Meu nome é Davi Lucas e 
tenho 6 anos. Gosto muito de 
animais e de inventar coisas!”

Davi Lucas, 6 anos, 1˚ ano, Eseba/UFU



Chamada
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