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Donaldo Buchweitz é autor  

de mais de quinze livros. 

Nasceu em Canguçu, no  

Rio Grande do Sul, e estudou 

Filosofia e Teologia em  

São Paulo. Suas histórias, cheias  

de detalhes divertidos e 

personagens inesquecíveis, 

capturam leitores de todas 

as idades. Aficionado pelos 

clássicos infantis, ele vem 

trabalhando em recontos  

dessas histórias, com humor,  

mescla de personagens e 

muita, muita criatividade.

CHA CHE CHI CHO CHU,

CHA CHE CHI CHO CHU!

A bruxa Chatuxa tinha medo de chuva...

comia chuchu... tomava chá...

usava chapéu... Que chique!

Mas, quando chovia, a bruxa Chatuxa

chorava. Que chato!
Em cada página do livro,

o autor faz brincadeiras

com as palavras, para

as crianças aprenderem

a memorizar as sílabas

CHA CHE CHI CHO CHU

de forma divertida.

No final, os leitores  

poderão ainda ouvir  

a música inspirada nessa 

bruxa tão especial. 

Escrito por

Donaldo Buchweitz

e ilustrado por

Vanessa Prezoto.
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Vanessa Prezoto é designer gráfica

e ilustradora, já participou

de mais de trinta projetos de livros 

para várias editoras. Neste, utilizou 

uma técnica mista de pintura

com guache, gizes diversos, lápis

de cor e colagens sobre papel.

Criou um entorno muito particular 

para mostrar a rotina dessa bruxinha 

fofa, que adora chá, a companhia

de seus gatos e pequenos prazeres  

que fazem a vida ser mais gostosa, 

apesar dos dias de chuva forte.

Você pode conhecer mais

do trabalho da Vanessa aqui:

http://www.cargocollective.com/

ilustrasvanessaprezoto.

Ou segui-la no Instagram:

@vanessaprezoto
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Dedico este livro a todas as crianças cheias de charme,

a todas as crianças que choram, a todas as crianças

que adoram comer chuchu e também àquelas que

adoram fazer um bom chiado. E, por fim, não poderia  

me esquecer das crianças que amam

cantar CHA CHE CHI CHO CHU.





A bruxa Chatuxa tinha medo da chuva.

E, quando chovia, a bruxa chorava.

Ela morava em um chalé sem chaminé.



A bruxa Chatuxa

não tinha colchão

e dormia no chão. 
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Quando chegava o dia,

a bruxa não cochilava.  

Com sua vassoura, ela voava

e o seu chique chapéu ela usava.



Na hora do almoço,

comia salsicha

e sua boca enchia.

E as bochechas ficavam

bem rechonchudas.
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Na hora do café da tarde,

tomava chá de chicória e

chá de boldo-do-chile

com bolachas recheadas.

12







Na hora do banho,Na hora do banho,

tomava uma duchatomava uma ducha

e usava uma bucha para lavar o pé,e usava uma bucha para lavar o pé,

que cheirava a chulé.que cheirava a chulé.



Quando o pé coçava,

a bruxa sabia que lá

morava um bicho-de-pé.
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Para espantar a chatice, a bruxa cantava

Cha che chi cho chu, cha che chi cho chu!

Quando cantava o cha, o chaveiro chegava.

Quando cantava o chu, comia o chuchu.
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Quando cantava o che,

sentia um delicioso cheiro.

Quando cantava o chi,

escutava um forte chiado.

Quando cantava o cho,

o céu escurecia e chovia.

Quando cantava o chu,

a chuva caía, ficava tudo alagado.



Cha che chi cho chu,

cha che chi cho chu...

A chaleira chiava, que chiadeira!

A chuva chegava e como chovia!
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Cha che chi cho chu...

A chuva chegava,

molhava o chuchu

e a bruxa chorava.
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A chuva chegava chegando.

Cha che chi cho chu,

Cha che chi cho chu...

É chuva pra chuchu!

Cha che chi cho chu...
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A chuva chovia,

o cachorro latia.

A bruxa tremia,

a chaleira gemia.



Quando chovia, a bruxa chorava. 
Chorava porque, quando chovia 
no seu chalé sem chaminé,

a água entrava e tudo encharcava.
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Agora que já conhece  
a história da Bruxa Chatuxa, 
que tal ouvir a música dela? 

Use o celular para ler  
o código QR abaixo:




