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1.3 Amigos da Vila Sésamo
BEL

é uma monstrinha de três anos de
idade, cor de rosa pink, muito divertida,

criativa e curiosa. Ela é enérgica e decidida a
fazer e descobrir muitas coisas ao mesmo tempo.
Sempre busca respostas e soluções práticas para
satisfazer sua curiosidade insaciável. Bel quer
desvendar as maravilhas que existem ao seu redor,
e cada acontecimento ou informação alimenta
sua imaginação e seu entusiasmo. Para Bel, as
explicações ditas não são suficientes, ela quer ver
as coisas com seus próprios olhos e adora quando
seus amigos brincam com as suas ideias. Bel é
apaixonada pela natureza, protege o meio ambiente
e não gosta de quem maltrata os animais.

ELMO

é um monstrinho de dois anos e meio,
com voz alta e risada muito gostosa.
Seu pelo é vermelho como o fogo, e

seu nariz alaranjado como o brilho do sol. Ele fala
a língua dos monstros, é muito querido por todos
e cheio de energia. Para ele, a vida é uma grande
brincadeira. Sempre quer fazer parte de tudo o
que acontece… No entanto, às vezes, ele não tem
habilidades ou conhecimentos necessários para
fazer o que tem vontade. Mas não tem problema,
porque ele pode contar com Mae (sua mãe) e
Louie (seu pai), que são muito carinhosos e adoram
descobrir o mundo com Elmo.
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COME COME

é um monstro azul claro, de olhos bem arregalados.
Também fala a língua dos monstros, de forma
direta e simples. Grandalhão e atrapalhado, esse

monstrinho adora comer de tudo, especialmente biscoito! Por isso
Come Come está sempre dizendo: “Mim quer biscoitos!” Mas com o
passar do tempo, ele também aprendeu a comer coisas saudáveis.
É muito querido e está sempre disposto a ajudar os outros.

GROVER

é um adorável monstrinho azul escuro,
magro e com olhos bem grandes.

Seu nariz é grande e cor de rosa. Empolgado
e impulsivo, ele tem o ego inflado. Ele ama as
pessoas e está sempre disposto a ajudar, mas faz
as coisas sem pensar nas consequências. Tem
poucas habilidades reflexivas, por isso geralmente
acaba fazendo as coisas pelo caminho mais longo.
De vez em quando, ele se empolga e se transforma
no “Super Grover”, um herói que resolve! Às vezes,
quando conversa com crianças de várias partes do
planeta, vira o “Global Grover”. Ele é um adorável
viajante do mundo!
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LOLA

é uma monstrinha de quatro anos
de idade: ela é rosa, peluda e tem

uma franja laranja muito charmosa. Segura de
si, quer fazer tudo por conta própria. É inteligente,
assertiva, simpática, brincalhona, curiosa,
cautelosa, carinhosa e proativa. Lola é também
um pouco egocêntrica e gosta de ser a líder.

CHAMKI

é uma menina de
cinco anos de idade

que gosta de vestir seu uniforme escolar. Ela
é acolhedora, simpática, sensível e tem um
talento especial para resolver problemas. Seu
lado detetive é muito importante, pois Chamki
resolve casos muito intrigantes dos moradores
da sua comunidade.

LILY

é uma simpática tigrinha de
quatro anos de idade que

ama artes marciais. Ela adora praticar seus
movimentos com os amigos, especialmente
com Elmo. Tem um belo rosnado e suas
patas são muito fortes e, às vezes, sem
querer, ela quebra as coisas! Lily gosta de
desenhar, cantar e dançar!
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