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Emma veterinária 
Era uma vez uma pequena meni-
na loura chamada Emma. 

Esta menina vivia em uma casa cheia de 
animais, quatro cães e oito gatos, que 
considerava seus irmãos e irmãs. 

Ela amava tanto os seus amigos peludos 
que de manhã, assim que acordava, não 
cumprimentava primeiro a mamã e o papá: 
pelo contrário, dirigia-se à janela do seu 
pequeno quarto para procurar com olhos 
grandes e curiosos os seus queridos animais. 

Com o dedo indicador tocava no vidro ainda embaçado e escrevia a custo um 
"olá" que sabia do mais caloroso e carinhoso "bom dia", dedicado apenas aos 
seus pequenos amigos. 

Os seus pais estavam tão orgulhosos dela e da sua relação com os animais 
que decidiram presenteá-la com um objeto muito importante para todos 
os médicos e médicas. Este objeto tem um nome muito difícil de dizer e de 
lembrar: o estetoscópio. Es-te-tos-có-pio. Como uma pequena canção infantil 
para aprender. “O que é isso?” perguntou Emma. "É como uma concha da qual 
ouve-se o som das ondas do mar", respondeu a mamã. “Com este pequeno 
objeto, você pode ouvir o bater do coração de todos os animais que quiser!”, 
acrescentou o pai, “e você sempre vai poder cuidar deles!”. 

Daquele momento em diante, Emma não se separou do seu precioso 
presente. Tornou-se o seu brinquedo favorito e ela sempre o usava quando 
ia cumprimentar os seus co-inquilinos peludos. Durante o dia ela divertia-
se em brincar de ser médica, e durante a noite ela o colocava na mesa de 

LE STORIE di Emma



la romana dal 1947

LE STORIE di Emma

As histórias de Emma foram escritas por Asia Baldini.

cabeceira ao lado da cama. Algumas crianças dormem com o peluche, outras 
com o estetoscópio. Às vezes, ela queria ouvir o coração da mamã, do papá, 
da avó, da tia. “Mamã, papá: um dia não muito longe, serei uma veterinária 
e nesse dia todos os animais farão fila à porta da nossa casa!”. Ela decidiu 
que quando crescesse seria médica dos animais, então abriria o seu próprio 
consultório para enchê-lo de fotos, brinquedos e tratar todos os animais que 
mais precisassem de ajuda.

Continua a ler 
todas as histórias de Emma!


