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Era uma vez um 
gala-gala e um 
passarinho. 

O passarinho e o 
gala-gala eram 
amigos. Eles 
viviam numa 
árvore.

O gala-gala foi perguntar 
à mãe:

- Mãe, quando vou ter 
asas para voar? 

- Eu também quero 
   voar!
 
Dizia o gala-gala.

- Precisas de  asas.
 Dizia o passarinho.

Quando o passarinho 
voava, o gala-gala 
batia palmas.

o passarinho
O gala-gala e
o passarinho
O gala-gala e
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–
asas. Os gala-galas não 
podem voar. – Explicou 
a mãe gala-gala.

 Os gala-galas não têm 

O gala-gala foi dizer 
ao passarinho:
– Eu não vou ter 
asas. Os gala-galas 
não podem voar.

–
– disse o gala-gala.
 
Contentes, os dois 
amigos foram brincar.

 Eu também gosto de ti, 

–
–Tu não tens asas mas podes pintar a tua cabeça 
de azul. Eu gosto de ti assim!

 Não fiques triste gala-gala – disse o passarinho. 

FimFim
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Quando nascemos, temos cerca de 350 ossos. 
Mas, enquanto crescemos, alguns ossos 
juntam-se e, quando somos  adultos, temos 206 
ossos.

O conjunto dos ossos do nosso corpo chama-se 
esqueleto. O esqueleto é que dá forma ao 
nosso corpo e evita, por exemplo, que o coração 
e o cérebro sejam esmagados.       

Os ossosOs ossos

O nosso corpo usa cálcio para desenvolver ossos e dentes fortes. O 
cálcio entra no nosso corpo a partir dos alimentos como leite, iogurte, 
ovos, bróculos, abacate, espinafre, peixe, camarão entre outros.

Vamos comer alimentos 
com , para termos cálcio

ossos fortes.

Chama-se crânio 
do 

olfacto, da visão, e do ouvido.

à “caixa” que 
protege o cérebro, os órgãos 

   

O  corpoO  corpo
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Espinafres
O espinafre é rico em ferro, 
cálcio, fósforo, magnésio, 
iodo, vitaminas A, B e C.

Os espinafres devem ser comidos por pessoas fracas, especialmente 
bebés e crianças, para não terem anemia. 

Os espinafres também são bons para: prisão de ventre, diabetes e 
tonturas.

Os espinafres devem ser comidos por pessoas nervosas porque acalma. 

Além disso, os espinafres são bons para tratar o acne (as borbulhas que 
aparecem nos adolescentes).

Vamos fazer uma sopa de espinafres:

1. Coloca ao lume uma panela com mais ou menos 2 litros de água.  
Dentro da água põe 2 cenouras grandes (ou 4 pequenas) + 4 batatas 
grandes + 2 cebolas + 4 dentes de alho + sal ao gosto.

Deixa cozer durante 30 minutos.

2. Depois dos 30 minutos, passa a sopa no passador ou com a varinha 
mágica.

3.  Junta 300 gramas de espinafres e 40 miligramas de óleo.

Mexe e deixa cozer durante 15 minutos.

Passados os 15 minutos, apaga o lume e a sopa está pronta para ser 
comida.

Bom apetite! 
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Banda Desenhada

Um dia o macaco e o coelho 
foram brincar às escondidas.

O coelho escondeu-se atrás de 
uma árvore. O macaco viu logo 
onde estava o coelho:

O coelho, em vez de sair do 
esconderijo, continuou 
encostado à árvore e pediu:

O macaco foi lá:

Banda Desenhada

Se sair 
daqui a árvore cai para cima 

de mim. Podes agarrar a 
árvore para eu sair?

 Já te vi, coelho! 
 Estás aí!

Macaco, vem 
ajudar-me. 
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O macaco foi logo ajudar o 

amigo. Ele agarrou a árvore:
O coelho saiu e disse:

O Macaco ficou aflito:  Afinal era uma partida! 

Já podes 
sair coelho.

Agora toma cuidado 
macaco. A árvore pode 
cair para cima de ti!

Eu já 
te apanho 

coelho 
batoteiro! 

FIMFIM

E agora 
como faço?

O coelho riu-se e fugiu 
a esconder-se de novo!
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O bumerangue é um objecto que, quando é atirado,  
para a mão da pessoa que o atirou.

vai e volta

Podemos fazer um bumerangue com 
diversos tipos  de material. Pode-se 
fazer com isotermo, caixas vazias de 
leite ou de sumo, folhas de calendários 
velhos, caixas de cereais, ou qualquer 
espécie de cartão.Também vamos 
necessitar de tesoura, cola, fita cola, 
régua e furador.

Aqui está o modelo
feito com pacotes 
de leite (ou de sumo).

O tamanho também pode variar, desde 10 cm a 50 cm! 
Com os teus amigos e colegas escolham o modelo que vão fazer. 

Vamos fazer um bumerangue...

Há vários tipos de bumerangues, 
cada um com qualidades especiais.

Se for feito com 
“bandejas” de 

isotermo, para não 
ficar muito leve, 
podemos colar 

bocados de aluminio 
ou cartão para o tornar 

mais pesado.

Para fazer como os  exemplos em baixo, podemos começar por desenhar 
e recortar o molde. Depois podemos usar o material que tivermos  para 
fazer o nosso bumerangue!
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JOGO Vamos jogar com os 
nossos bumerangues!

O jogo, de origem 
australiana, consiste 
em lançar o bumerangue
e depois apanhá-lo 
quando ele volta. 
Ganha quem o apanhar 
mais vezes! 

1) O jeito certo de atirar o bumerangue é 
segurar pela ponta  e lançá-lo.

2) Ao apanhar o bumerangue, tem cuidado 
para não o amassar. Segura-o com as 
palmas das duas mãos, fechando-as sobre 
ele suavemente.

3) Treina bastante e deves lança-ló com 
a flexão do punho, não estiques o braço 
para lançar. 

Vamos ver quem são 
os mais habilidosos!

Atenção:Atenção:

Há muitas habilidades e jogos 
que se podem fazer.

JOGO Vamos jogar com os 
nossos bumerangues!

Duas ideias:

1) Experimenta lançar dois 
ou mais bumerangues ao 
mesmo tempo, colocando-
-os uns sobre os outros.

2) Um colega pode colocar-
-se a um metro de 
distância, com os braços 
esticados para cima e as 
palmas das mãos unidas. 
Lanças o bumerangue 
para que dê a volta ao 
corpo do teu colega e 
regresse a ti. 
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A história do bumerangue
O bumerangue é um objecto de 
arremesso muito antigo, que tem 
origem em várias partes do mundo. 

O bumerangue está geralmente ligado 
aos habitantes nativos da Austrália, 
porque é ainda usado por esse povo. 

Os bumerangues também eram utilizados 
em atividades com cortar carnes e 
vegetais, cavar a terra em busca de raízes 
comestíveis, colher frutos em árvores muito 
altas e também para golpear a superfície da 
água durante a pesca. 

No Egito, um tipo especial de bastão de 
arremesso, uma espécie de bumerangue, 
só podia ser usado pelos faraós, para 
caçarem pássaros. 

Diz-se que o bumerangue foi o primeiro 
objecto voador construído pelas pessoas.

O bumerangue mais antigo foi encontrado 
na Polónia (que fica na Europa) e foi feito 
há vinte e três mil anos (23.000). 

Também usaram bumerangues os egipcios, 
os indios brasileiros, os incas do Peru e os 
nativos norte-americanos.

A história do bumerangue
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Curiosidades...
No século passado o bumerangue 
despertou a atenção de algumas pessoas e 
criou fãs em todo o mundo. Estes 
admiradores tornaram o lançamento do 
bumerangue num desporto. 

Os bumerangues começaram a ser 
fabricados por artesãos, jogadores e 
cientistas que fizeram aperfeiçoamentos e 
criaram novos modelos com diversos 
materiais. Hoje há muitos modelos 
em todo o Mundo. 

lançamento de bumerangues ocorreu em 1960 
na Austrália. 

A primeira Copa do Mundo de bumerangues 
realizou-se em 1991 na Austrália.

A primeira prova desportiva oficial de 

Curiosidades...
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O camponês zangou-se:  – Senhor 
João Sabido, fique a saber que eu não 
abri a sua carteira. Eu sou uma pessoa 
honesta. E o que o senhor está a dizer 
ofende-me. 

Depois de discutirem, o camponês 
decidiu: – Vamos até à autoridade 
local apresentar o caso. 

A autoridade local ouviu a história.

O camponês contou: – Eu encontrei esta carteira. Entreguei-a ao 
senhor Sabido. Agora ele diz que eu tirei de dentro da carteira mil 
meticais. Eu não abri a carteira. 

O senhor João Sabido contou: – Eu tinha na carteira dez mil meticais 
e prometi dar mil meticais a quem encontrasse a carteira. Quando  «abri a 
carteira só havia nove mil meticais. Então, o senhor Antório já 
retirou os mil meticais.   

A autoridade local 
resumiu: 
– O senhor João Sabido 
perdeu uma carteira com 
dez mil meticais. O senhor 
António Honesto 
encontrou uma carteira 
com nove mil meticais. É 
isso?

O senhor João Sabido e 
o senhor António Honesto 
concordaram: – É isso 
mesmo.
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No dia seguinte apareceu um camponês 
de nome António Honesto: – Senhor João, 
venho entregar-lhe a sua carteira. 

Encontrei-a no meio do caminho. 
O João Sabido agradeceu. Abriu a  carteira e 
contou o dinheiro.  

Depois disse: – Já vi que o senhor 
António Honesto, retirou da carteira os 
mil meticais que eu prometi dar! 

Eu, João Sabido, 

perdi uma  carteira 

castanha, de 20 cm, 

com dinheiro. 

Dou mil meticais a 

quem encontrar a 

carteira.

 A carteira perdida 
Um dia, o senhor João Sabido perdeu a sua carteira. Ele ficou muito 

preocupado. Foi pôr um anúncio. 

 A carteira perdida 

Era uma vez...Era uma vez...
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A autoridade local pensou e decidiu: 

– Então esta não é a mesma carteira que o senhor Sabido perdeu. O 
senhor Sabido terá de esperar até que alguém encontre uma carteira com 
dez mil meticias. O senhor António Honesto vai guardar a carteira que 
encontrou até aparecer alguém que prove ter perdido uma carteira com 
nove mil meticais.

O senhor João Sabido quis protestar: – Mas é igual à minha carteira...

A autoridade local não o quis ouvir. O caso foi encerrado e assim, o 
senhor João Sabido perdeu tudo!

Adaptação de conto tradicional
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Adulto  –  que já está desenvolvido, pessoa que já 
assume as responsabilidades da sua vida. 
Geralmente considera-se adulto quem já tem 21 
anos.

Anemia  –  Debilidade ou fraqueza. Diminuição 
dos glóbulos vermelhos do sangue (NOTA: no 
nosso sangue há glóbulos vermelhos e glóbulos 
brancos. Os glóbulos vermelhos são células 
avermelhadas que transportam oxigénio).

 – aquilo que é 
lançado, atirado, que voa.  Gesto 
de ameaça ou de ataque.

Arremesso

 – Pessoa que admira muito 
alguém (um cantor, um jogador, 
um escritor, um herói, um 
político...) ou alguma coisa. Um 
admirador.

Fã

 – Réptil sáurio, de cabeça oval, muito 
ágil e de muita utilidade para o ambiente e a 
agricultura, por se alimentar de insectos.

Gala-gala

 – Destreza. capacidade, 
inteligência. astúcia, manha, aptidão, 
engenho. Quando fazemos  
exercícios de ginástica, de agilidade e 
destreza.

Habilidade

habilidades:

Dicionário ilustradoDicionário ilustrado

Palavras usadas nesta revista
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Dia da árvore Dia mundial 
da poesia

Dia da árvore Dia mundial 
da poesia
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Planta 
uma 

árvore!

Faz um 
poema 
lindo!

21 de Março 
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um dia importante
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