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GUMBALL

A INCRÍVEL FAMÍLIA WATTERSON!
Estes são os membros da família Watterson! Eles são incrÍveis, 

porque se mantêm unidos mesmo quando se metem em sarilhos. 

Vais poder acompanhá-los ao longo deste livro. Para começares 

a aquecer, desenha-os na página ao lado!





O Gumball tem um penteado novo! Desenha-lhe caracóis bem loucos e originais, para que fique com um ar ainda mais MODERNO!

PENTEADO MODERNO



REGRAS DISPARATADAS
A Anaís está farta de ser inteligente. Às vezes, é divertido  

ser disparatado em vez de levar tudo DEMASIADO a sério!  

Faz uma lista de regras tontas para ela seguir. Usa a criatividade! 



PINCELADAS DE TALENTO
O Gumball e o Darwin têm de levar a sua energia destrutiva  

para algo artístico… como a pintura!



Cria obras-primas para eles. O mundo é a tua tela!  

SOLTA VERDADEIRAS PINCELADAS DE TALENTO!



PREPARAR, AVANÇAR, LUTAR!
O Gumball e o Richard são LUTADORES DE DEDOS DOS PÉS!



Cria personagens malucas para os dedos dos pés! Talvez um dos dedos  seja um ninja e outro dedo possa ser um roqueiro… De qualquer modo,  os dedos deles são bastante feios, por isso só podem melhorar!



BRINCADEIRAS LOUCAS
Há imensas brincadeiras loucas para fazer. Seja a cabeça do esparguete,  o gatinho raivoso ou as calças de medusa… Olha para as imagens e inventa  nomes engraçados para as brincadeiras tontas que estão a fazer!



LESLIE DESFOLHADA
A Leslie perdeu as folhas e todas as suas lindas pétalas!  

Podes desenhá-las, para que ela não fique nua?



HORA DA PIZZA
O Richard conseguiu um emprego como entregador de pizzas.  

Desenha pizzas com formas estranhas e várias coberturas  

diferentes. Uma delas pode ser em forma de estrela,  

com gomas e outros doces! Nham!
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SONHOS FELIZES
O Gumball está a sonhar com o seu destino de eleição!  Consegues desenhar o que ele vê? Será que está numa praia  de nudismo? Ou num ringue de luta livre? Ou achas que está  no topo de uma montanha a dançar sapateado? Tu escolhes!




