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Era uma vez um navio navegando em alto mar e 

estava tudo tranquilo, seu capitão se chamava 

David.
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Mas, um dia de tempestade o navio começa a 

sair fora do controle, o volante se mexia sozinho, 

o motor ligava e desligava, nada funcionava.

Então o capitão ficou sabendo que o navio havia 

quebrado, correu e avisou urgente:

- Passageiros do navio peguem suas boias 

embaixo de seus bancos e salvem suas vidas!

O capitão e todos que estavam no navio 

sobreviveram no mar. Tiveram que nadar um 

quilometro até que a passageira Natália 

conseguiu avistar uma ilha com uma cachoeira, 

palmeiras, montanhas e bastante areia. 



E então, Natália disse:

- Pessoal eu avistei uma ilha bem ali, sigam-me!

O resto do grupo conseguiu alcança-la por 

pouco, e finalmente conseguiram pisar em terra 

firme. 

Verônica filha do capitão David perguntou:

- Será que neste lugar além de bonito, também 

haverá bastante comida?

O capitão David respondeu:



- Não se preocupe filha, vamos sair daqui 

rapidinho, porque nós podemos usar este 

graveto para escrever S.O.S. e esperar um 

helicóptero salva-vidas vir nos salvar.

Logo depois o grupo elaborou o plano de 

David e esperaram horas e horas sem 

nenhum socorro aparecer. 

Então, Verônica procurava alguma coisa 

para comer, e finalmente achou uma 

bananeira repleta de frutas, e as bananas 

eram muito gostosas. 



Mas o que eles não sabiam era que aquela ilha 

se chamava “Ilha Secreta” e que naquele lugar 

haviam macacos que moravam nela. 
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A menina tomou um susto 

e logo começou a 

gargalhar, porque um 

macaco da ilha estava 

brincando com ela para 

disputar aquelas bananas. 



Puxava para cá, puxava para lá até que 

Verônica falou:

- Pessoal! Estou sendo lograda por um 

macaco que quer pegar as minhas bananas!

David, o capitão, correu o mais rápido 

possível com o grupo para ver o que estava 

acontecendo e falou:

- Parem com isso agora! Macaco da ilha, 

porque está competindo com a minha filha 

pelas bananas?

E o macaco Teco-teco respondeu:



- É porque a minha família adora bananas!

Depois de um longo tempo eles fizeram 

amizade com os macacos e decidiram dividir 

as frutas da ilha. 

Mas, já era hora de voltarem para casa, 

porque o helicóptero já havia chegado. 

Então, todos se despediram de seus 

amiguinhos macaquinhos e entraram no 

helicóptero sabendo que eles haviam vivido 

muitas aventuras juntos com seus novos 

amigos naquela ilha, e que para segurança 

deles continuaria se chamando “Ilha Secreta”.

Fim



Mensagem do texto: 

sempre tente fazer 

novas amizades e 

dividir seus 

brinquedos com seus 

amigos.
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