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Os Buos são três monstrinhos 
brancos e fofinhos que acompanham 

o Joly nas suas aventuras. 

Com este caderno, poderás 
conhecê-los melhor enquanto te 

divertes a colorir as páginas!

Conhece as histórias dos nossos heróis:Conhece as histórias dos nossos heróis:

A Bay é uma menina que adora a água, 

mas que perdeu a coragem de nadar.

Só quando conheceu um simpático 

tubarão, tão diferente e tão parecido com 

ela, é que a Bay se voltou a desafiar.
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 salto para a água
Um

 salto para a água



Este caderno pertence a:

Os buos são três 
Os buos são três 

mostrinhos brancos  

mostrinhos brancos  

e fofinhos.
e fofinhos.



Apareceram numa noite, 

Apareceram numa noite, 
sem qualquer aviso,  

sem qualquer aviso,  
e viraram o mundo do 

e viraram o mundo do 
Joly ao contrário.

Joly ao contrário.

Os buos são muito 

Os buos são muito 
irrequietos: estão 

irrequietos: estão 
sempre a criar novas 

sempre a criar novas 
brincadeiras.
brincadeiras.



Adoram jogar às 

Adoram jogar às 

escondidas na floresta. 

escondidas na floresta. 

Às vezes é mesmo difícil 

Às vezes é mesmo difícil 

encontrá-los!
encontrá-los!



Também gostam de 

Também gostam de 

desenhar mapas e criar 

desenhar mapas e criar 

novos mundos para as 

novos mundos para as 

suas aventuras...

suas aventuras...
... e invadem os sonhos 

... e invadem os sonhos 

do Joly com ideias 

do Joly com ideias 

malucas!
malucas!



Os buos apareceram de 

Os buos apareceram de 
repente, sem qualquer 

repente, sem qualquer 
aviso, mas fazem parte 

aviso, mas fazem parte 
do Joly e ele adora-os!

do Joly e ele adora-os!
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