


Nossa história começa 
numa COZINHA. Só que 
é uma cozinha bem 
especial! 



Nesta cozinha, o nosso 
super CACHORRO
Masterchef, mais 
conhecido como 
Ratatouille está se 
preparando para oferecer 
uma refeição para os 
convidados. Só que este 
é o primeiro jantar 
degustação que ele vai 



Só que ele não para quieto. 
Além de cozinhar, ele gosta 
muito de BRINCAR. Então, 
às vezes, ele perde a 
atenção... Então o 
Ratatouille, precisa parar 
um pouco de brincar e 
focar no seu restaurante 
novo... Foco, Ratatouille!



vai fazer uma ação para 
todo o GRUPO VOLVO 
CARS. E a Volvo como 
forma de agradecer, vai 
emprestar seus CARROS
elétricos para buscarem 
as famílias, e também, 
deixará 1 em destaque 
na frente do restaurante, 
para chamar mais 



Para ter maior segurança 
na locomoção das famílias, 
e sabendo que os 
convidados têm filhos, a 
Volvo mandou 
CADEIRINHAS dentro dos 
carros para que os filhos 
possam andar em um 
Veículo Volvo elétrico.



O cachorro Ratatouille
sabendo dos gostos das 
crianças para o jantar, 
decidiu ir à FEIRA para 
comprar frutas. Mas ele 
queria também comprar 
frutas exóticas, mas na feira
não tinha



Então ele chamou seu 
amigo CAÇADOR para 
irem na floresta buscar as 
frutas exóticas.



O caçador queria AJUDAR
e aí eles, depois de 
algumas horas, 
encontraram as frutas em 
uma lagoa mágica. Uma 
lagoa cheia de comidas 
especiais para as crianças.



Só que para entrar nesta 
lagoa mágica, como é algo 
muito misterioso e 
aventureiro, eles precisaram 
colocar um CAPACETE.
Lembre-se, tudo que envolve 
muita ação e emoção é 
preciso também ter proteção.



A lagoa mágica era muito 
diferente para eles, brilhava 
tanto os olhos que eles 
encontraram muitas frutas 
exóticas e CHEIROSAS e 
eles pegaram mais de uma 
fruta. Pegaram várias.



Então quando o Ratatouille
e o CAÇADOR terminaram 
de pegar todas as frutas no 
lago, decidiram voltar e 
voltaram caminhando para 
fazer um exercício e eles 
encontraram uma avenida 
muito movimentada. 



Mas o legal era que 
quando todo mundo 
chegava na avenida 
todos os carros pararam 
para eles atravessarem 
na FAIXA.
Como eram muitas frutas 
e as sacolas estavam 
pesadas, algumas 
pessoas pararam para 



No final da noite, 
começaram chegaram os 
primeiros convidados que 
eram o Caio, Andrea, 
Gabriela, Emiliana, 
Jefferson e o Fábio, eles 
estavam famintos pois 
tinham acabado de chegar 
de uma viagem do mundo 
encantado, onde 
realizaram juntos um 
desafio de historiadores e 
tinham que apresentar um 



Estavam todos lá, 
Ratatouille, seu amigo 
Caçador, convidados Volvo, 
convidados da Intituição
Viva e Deixe Viver e todos 
saborearam um gostoso 
jantar no novo e bonito 
restaurante do Ratatouille.



Hoje Ratatouille
possui diversos 
restaurantes em 
vários lugares do 
mundo e em cada 

um tem um quadro 
bem bonito e 

grande com o dia 
da inauguração do 

primeiro restaurante

e os convidados. 


