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                Era uma vez três porquinhos, o primeiro era o Facebook, o do meio era o 

Instagram e o terceiro se chama Snapchat. Eles eram irmãos e moravam com a mãe, um 

dia resolveram sair de casa.  O Face construiu sua casa de posts, fotos, comentários e 

vários bate-papos; o Snap fez sua casa de conversas, filtros e posts que duravam apenas 

24 horas e o Insta fez de vários posts, hashtags e os stories que duravam 24 horas 

também.  

                A casa do Face era a mais forte, pois ele tinha mais bate papo, a do Insta era 

um pouco menos, pois os stories eram só 24 horas e a do Snap era a mais fraca, pois os 

filtros são mais fáceis de desabar. Um dia, o lobo chamado Whatsapp, que não gostava 

os porquinhos, estava passando em frente à casa deles e disse para o Snap que estava em 

casa. 

                - Eu vou enviar, enviar e sua casa derrubar! O porquinho não ligou, mas como 

tinha dito, o Whats derrubou a sua casa.  Na hora ele foi correndo para a casa do Insta, o 

Whats foi atrás e disse:  

                - Eu vou enviar, enviar e sua casa derrubar! Os porquinhos ficaram com medo 

e quando a casa do Insta caiu foram correndo para o Face, e o Whats disse novamente. 

                 - Eu vou enviar, enviar e sua casa derrubar! Eles ficaram com medo, mas o 

Face teve uma ideia e gritou para o Whats: 

                - Whats, é o Face, que tal fazermos um acordo? Você divulga a gente e nós 

divulgamos você! 

               O lobo gostou da ideia e respondeu: 

               - Tudo bem então, vamos lá! 

              Depois de tudo eles viveram felizes, viraram amigos e estão sempre um 

comentando do outro. 
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