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Era uma vez, uma carochinha que era muito 

vaidosa e bonitinha. Como não era rica, não 

havia maneira de arranjar marido. 



Certo dia, andava a varrer a cozinha e 

encontrou uma moeda em ouro. Foi  logo à 

costureira mandar fazer um lindo vestido de 

noiva. 



Vaidosa como era,  pegou no seu vestido de noiva e 

pôs-se à janela para arranjar marido. Pensou como 

deveria começar e decidiu cantar. 

QQ 

Quem quer, quem quer, 

casar com a carochinha.  

É muito rica, além de ser 

bonitinha. 



Muito gorducho e envergonhado, aproximou-se o porco. 

QQQ 

Oinc! Oinc!  

Quero eu, quero eu! 

Sou muito comilão, 

mas  como vês,  

também sou um 

borrachão. 

 És muito simpático e 

pareces ser divertido. 

Mas com essa voz…,  

não quero casar contigo.   



Apareceu o galo cheio de penas coloridas.  

Cocorococó! 

Cocorococó!  

Quero eu, quero eu!  

- Galo garnisé, vai, 

antes para o poleiro 

procurar algum 

milheiro. 



A seguir, veio o burro, muito alegre. 

 

Ió, ió. Quero eu, quero eu! 
 

 

Ai pobre de mim!  Que alarido! 

Com essa voz, não me serves 

para marido. 

 

- 



O gato  muito peludo, também tentou a sua sorte. 

Miau, miau, quero 

eu, quero  eu. 

A tua voz é muito 

feia, vai- te 

embora, vai antes  

dormir para o 

telhado da eira. 



O cão apareceu todo sorridente. 

Ão, ão, quero eu, 

quero  eu. Não, não. A tua voz é 

irritante e assustadora. 

Vai-te embora que está na 

hora! 



O boi, cheio de charme, começou a implorar.  

Mu, mu, quero eu, 

quero  eu.  Casa 

comigo e vai ser  

muito feliz! 

Nem pensar. Tens uma 

voz de arrepiar, vai  

antes para o campo 

pastar! 



Então, o pato, muito convencido, pensou logo 

que seria o escolhido. 

Quá. Quá, quero 

eu, quero eu. 

Não, essa voz não me está 

a  agradar,  não é contigo 

que vou subir ao altar. 



O rato todo janota, parou em frente à 

janela e disse: 

Hi, hi,  eu sou o 

João Ratão, queres 

casar comigo, ou 

não? 

Tens uma voz  tão 

bonita e de encantar e 

é mesmo contigo que 

eu quero casar. 



A carochinha e o João Ratão,  muito felizes, dirigiram-se  para a 

igreja, para se casarem. Mas, de repente a carochinha reparou 

que tinha-se  esquecido das suas luvas.  

Não te preocupes! 

Eu, num instante, 

vou buscar as  tuas 

luvas. 



 

 Ao chegar a casa, o João Ratão sentiu um 

cheirinho tão  gostoso  e acabou por ir espreitar o 

que havia no caldeirão.  



  

Ai o meu marido, o meu 

rico João Ratão, cozido e 

assado no caldeirão!  

Como o João Ratão  estava a demorar muito, a Carochinha 

achou melhor ir procurar o marido e qual foi o seu espanto ao  

encontrá-lo  dentro do caldeirão.   

Muito emocionada,  ela desata a chorar: 
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