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Bem-vindo à casa do Leo!

Não é 
à toa que 

todo dia vira 
uma grande 
aventura!

Oi, eu sou o Leo! 
Seja bem-vindo 

à minha casa. Tudo pode 
acontecer por aqui. 

E geralmente 
acontece de tudo!

Você nunca sabe o que 
vai encontrar ao abrir 

uma porta ou fazer uma 
curva, mas o Jarbas, 

nosso zelador, sempre 
está de olho em tudo.

É verdade! 
Estou 

mesmo.
E há os convidados... 

que nem sempre 
são humanos.

 Eu e Naftalina, 
o meu cachorro, 

gostamos de 
descobrir 
coisas...

Gosto 
de COMIDA 

também!

CROQUETE

t A A  
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A caminho do passado

Faraó?! Esse 
não é o nome de 

um antigo rei 
do Egito?

Que formato 
estranho tem 
essa porta, 
Naftalina!

A gente 
mora 

numa casa 
estranha, 

Leo.

Olá! Você deve 
ser o Leo.

Quem é você?

Deixe
que eu me 
apresente.

Sou o príncipe 
Bata, o filho mais 
novo do honorável 

faraó.

RANGIDO!

Onde fica o 
Egito, Bata?

 É um país da África. 
Nós, os egípcios, 

vivemos lá há mais 
de 5 mil anos.

A maioria 
das cidades foi 
construída nas 
proximidades do 

rio Nilo.

 Mar Mediterrâneo

 M
ar 

Vermelho

ROsETA

AlExANDRIA

GIzé

MêNfIs

VAlE DOs 
REIs TEbAs

AssUã

bAIxO EGITO

AbU sIMbEl

AlTO EGITO

Rio Nilo



9

Conheça o faraó
Aquele lá é o meu 

pai. O chapéu 
na cabeça dele 

é a coroa.

Por que ele 
está segurando 
aquelas coisas 
engraçadas?

O cajado significa 
que ele guia o 

povo. O mangual 
representa força 

e poder.

Bata e sua 
família são do 
Império Novo, 
um período 
da história do 
antigo Egito 
(mais de 3 mil 
anos atrás).

Uma coroa vermelha  
e branca como esta é 
chamada de coroa dupla.

A coroa dupla 
quer dizer que 
o faraó governa 
tanto o Alto 
quanto o  
Baixo Egito.

CAJADO

MANGUAl

Por que aquela 
mulher está abanando 

o pai do Bata com 
 penas de avestruz? 

Eles não podiam ligar o 
ar-condicionado?

Nas antigas 
estátuas, gravuras 
e pinturas egípcias, 
os reis eram sempre 
representados  
com barbas.

Era um símbolo da 
importância do rei.

A barba deles não 
era de verdade.

Até algumas 
faraós mulheres 
usaram barbas 
falsas!




