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Vamos fazer 
uma flauta



A Tartaruga da flautaA Tartaruga da flauta

Leões, macacos, 

pássaros, elefantes, 

cobras, todos gostam 

de ouvir a tartaruga 

tocar a sua flauta.

O homem invejoso 
apanhou a tartaruga e 
fechou-a na gaiola. 

Ele disse: — agora 
tocas só para mim!
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A Tartaruga disse às crianças:

— Fora da gaiola eu posso  
tocar e dançar! 

As crianças tiraram a 

Tartaruga da gaiola e 

dançaram com ela!

A tocar e a dançar a 

Tartaruga chegou ao 

lago e escondeu-se. 

O homem nunca mais 

encontrou a Tartaruga 

da flauta.  

Mas todos os animais 

ouvem o som da flauta 

da Tartaruga na floresta!

Fim 3



Vamos fazer uma flautaVamos fazer uma flauta

Corta as palhinhas nas marcas. Alinha as palhinhas da maior à mais 
pequena e prende com a fita cola conforme o desenho. 
E já tens uma flauta para tocares! 

— Toca-se soprando suavemente na parte alinhada (direita). 
Podes inclinar a flauta para mudar os sons. Podes também mudar os 
sons tapando a parte de baixo da palhinha com as pontas dos dedos.

Nem sempre se consegue na primeira tentativa, 
tens de experimentar e treinar! 

Diverte-te!

Arranja seis palhinhas, uma tesoura, uma 
régua e fita cola ou adesivo.
Marca com o lápis nas palhinhas as 
seguinte medidas:
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O nosso corpo: 

é única 

Já pensaste que, sem ver uma 

pessoa, a conheces pela voz? Por 

exemplo, sabemos que é a mãe ou 

o pai que nos chama mesmo sem 

os vermos.  Também conhecemos 

as vozes das nossas amigas e 

amigos e dos nossos cantores 

favoritos!

A tua voz identifica-te tanto como a 

tua imagem ou as tuas impressões 

digitais. Não há duas vozes iguais. 

Há vozes parecidas, mas não 

exactamente iguais!

Cada pessoa tem uma voz diferente 

porque há muitas partes do nosso 

corpo que trabalham em conjunto 

para produzirem a sua voz. 

A nossa voz começa nos pulmões , 

onde o ar é exalado para criar uma 

corrente de ar na traqueia e na 

laringe. 

Na laringe, esticadas na horizontal, 

estão as cordas vocais. Quando o 

ar passa sobre as cordas vocais, 

elas vibram muito rapidamente para 

produzir sons . Quanto maior for a 

vibração , mais forte é o som. O tom 

da voz é determinado pelo 

comprimento e tensão das suas 

cordas vocais .

A nossa  nossa  nossa 

Voz
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Fossas nasais

Epiglote

Pulmão 
direito

Músculo 
intercostais

Pulmão
 esquerdo



Por si só, as cordas vocais produzem apenas um som de zumbido: buzz 

buzz . 

São as partes do corpo que ficam entre as cordas vocais e o mundo 

exterior, como a garganta , o nariz e a boca , que agem como uma 

câmara de ressonância para transformar os sons dos zumbidos em voz 

humana.

Cada uma dessas partes é única em cada pessoa, e é o que dá a cada 

pessoa uma voz especial. 

Além disso, todas partes podem mudar ao longo dos anos e até mesmo 

de dia para dia, por isso a voz pode mudar ao longo do tempo e até 

mesmo do dia a dia! 

As emoções podem fazer mudar a nossa voz, por exemplo, quando 

choramos, quando estamos muito animados ou zangados ou nervosos 

ou assustados, os músculos em torno da laringe apertam-se e as cordas 

vocais ficam mais tensas mudando a nossa voz. 
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 A Voz tem um dia especial!

O Dia Mundial da Voz é comemorado no dia 16 de Abril. O Dia Mundial da 

Voz foi comemorado pela primeira vez em 2003.

A celebração da data tem por objectivo alertar para a importância da voz e 

dos cuidados necessários para a preservar.

O Dia Mundial da Voz serve para alertar toda a gente para os cuidados a ter 

com a voz, que são: 

oz tem um dia especial!oz tem um dia especial!
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O Elefante vaidoso e a FormigaO Elefante vaidoso e a Formiga

Eu sou o maior. 
Eu sou o mais 
importante de todos.

O Elefante vaidoso dizia: Ele estava sempre a dizer aos outros.

Vocês 
são todos
mais
pequenos 
do que eu.
Muito fracos 

Um dia a Formiga, ficou zangada 
e disse:

Eu vou ensinar 
o Elefante a 
respeitar os 
outros animais.

A Formiga repetiu: 

 
Vou ensinar 
o Elefante a 
respeitar todos 
os outros 
animais.

Banda DesenhadaBanda Desenhada
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Um dia, enquanto o Elefante comia, a 
Formiga entrou dentro da sua tromba e 
começou a fazer-lhe cócegas e a picar.  

O Elefante começou a soprar: 

Como a Formiga não saía, o 
Elefante começou a bater com a 
tromba no tronco da árvore e a 
gritar: 

Sai da minha tromba 
formiga, sai fuu uuu 
fuuuu uuuu fuuu...” 

Fuu uuu fuu uuu fuuu 
... sai daí formiga! 

9

A Formiga não parou de picar e 
fazer cócegas dentro da tromba 
do elefante até ele pedir: 

Formiga, por favor, 
sai da minha 
tromba…



O Elefante jurou e a Formiga saiu.

FIMFIM

(Adaptação de conto tradicional) 

Eu vou sair quando tu 
prometeres que vais respeitar 
todos os animais, pequenos e 
grandes.

Prometo que vou tratar 
todos os animais 
com respeito.”
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Então a Formiga disse: 



Curiosidades...Curiosidades...

O vento vem e vai. Mas de onde vem o vento e para onde vai?

O vento é causado pelo Sol! O vento é o ar em movimento.

O vento é feito de moléculas de ar que se deslocam muito rapidamente. O ar 

que respiramos é composto de uma variedade de moléculas, entre elas o 

nitrogênio (78%) e o oxigênio (21%) assim como o vapor de água e uma 

mistura de outros elementos.

Mas o que causa o movimento do ar?

n veo   d noe e t o ?veD m
n veo   d noe e t o ?veD m

Nós estamos sempre cercados de moléculas de ar que se movem ao redor e 

chocam umas com as outras e com tudo o que encontram pelo caminho. 

Elas saltam para dentro e fora de nós, e fazem uma pressão a que 

chamamos pressão de ar.

Quanto mais moléculas de ar existirem, maior será a pressão do ar. A 

pressão do ar varia de acordo com vários factores, especialmente com a 

temperatura. Essas diferenças de pressão de ar dão origem ao vento.

pressão 

temperatura. 

especialmente 

temperatura. Essas diferenças de pressão de ar dão origem ao vento.
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O Sol aquece a Terra, mas aquece 
cada local de diferente maneira. Por 
exemplo, o ar acima da terra aquece 
mais rápido do que o ar acima dos 
oceanos e lagos.

Assim, estas massas de ar terão 
diferentes pressões de ar. 

O ar mais quente, que é mais leve, 
sobe e o ar mais frio, que é mais 
pesado, desce. À medida que o ar 
quente sobe, o ar mais frio irá mover-se 
rapidamente para preencher o espaço 
deixado pelo ar quente.

Estas moléculas de ar em movimento 
são o que nós chamamos vento! 

Em geral, o ar aquece mais em cima da 
terra e menos em cima do mar ou dos 
lagos e por isso o vento vem do mar 
para a terra – ou seja, de uma zona de 
alta pressão para uma zona de mais 
baixa pressão. 

Normalmente, as diferenças entre a 
pressão do ar são pequenas e 
provocam pequenos ventos. 

Mas quando essas diferenças são 
maiores, podem formar ventos 
perigosos tais como furacões ou 
ciclones.

Estações do Ano
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Num dia frio, um senhor todo 

agasalhado, passeava pela 

rua com o seu casaco novo.

Nesse momento, o Vento e o Sol estavam a discutir qual 

dos dois era o melhor e  mais terrível, qual tinha mais 

habilidades. 

O Vento gabava-se de poder ser tão suave delicado e 

refrescante como brisa e tão terrível que podia 

desencadear tempestades destruidoras, deitar árvores e 

casas abaixo, arrasar pontes e estradas.

O Sol, por seu lado, gabava-se de ser a principal energia da Terra e toda a 

vida da terra depender dele, que ele tanto podia fazer crescer as plantas 

como secar tudo e queimar a Terra.

De repente, o Sol e o Vento, viram o senhor todo agasalhado, que passeava 

pela rua com o seu casaco novo.

 —  Já sei como vamos ver qual de nós é o mais habilidoso! - disse o Sol a rir.

Era uma vez...Era uma vez...
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Como faremos isso? - perguntou o 

Vento desconfiado.

— Estás a ver aquele homem com o 

seu casaco? Ora bem, quem 

conseguir fazê-lo tirar o casaco, será 

o mais habilidoso! 

E tu podes começar. - propôs o Sol, 

retirando-se para trás de uma nuvem.

O Vento aceitou o desafio: 

—  Isso é fácil! Dá-me uns minutos e 

vais ver! 

o 

o 

m

será 

Sol, 

e 

E o Vento começou a soprar com 

toda a força. Mas, com quanta mais 

força ele soprava, mais o homem 

agarrava o casaco junto ao seu 

corpo. Desiludido, o vento retirou-se. 

O Sol saiu de seu esconderijo e 

brilhou com todo o esplendor sobre o 

homem. Conforme  o homem se 

sentiu aquecer, foi desapertando o 

casaco, até que, cheio de calor, o 

despiu! 

—  Muito bem —  disse o Vento —  

ganhaste!

FIMFIM
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Alertar – Dar o alerta; advertir, prevenir de um perigo; despertar.

Câmara de ressonância – lugar fechado onde é aumentada a 
duração e a intensidade do som. Ressonância pode ser: o acto ou 
efeito de ressonar, de repercutir; Modo de transmissão das ondas 
sonoras por um corpo; Ruído confuso resultante do prolongamento ou 
reflexão de um som.

Entupido – tapado, obstruído; que está completamente fechado: 
nariz entupido. Entulhado; sem espaços vazios: também se usa para 
dizer que está repleto ou cheio de comida. E também para dizer que 
tem dificuldade para evacuar, que está com prisão de ventre.

Emoções – Reacção que temos quando nos comovemos ou 
assustamos ou temos medo ou estamos felizes. Geralmente as 
emoções são causadas por uma confusão de sentimentos, fazendo 
com que o corpo se comporte de diferente maneira (dependendo do 
que aconteceu) através de alterações respiratórias, circulatórias; 
comoção,abalo.

Invejoso – Aquele que quer o que pertence aos outros, cobiça; 

inveja da felicidade dos outros e o que os outros têm.  Ciumento. 

Tensão –  aquilo que é ou se apresenta tenso. Rígido, por exemplo: 
rigidez  nos músculos do corpo diz-se que é tensão muscular. Também 
pode ser: Tensão arterial, reacção das artérias à pressão do sangue. 
Desacordo, nas relacções entre países ou partidos políticos, ou 
pessoas. Electricidade, por exemplo: tensão de 110 volts.

Pausadamente – Devagar, com pausa; lentamente: expressar ou 

falar cuidadosamente; 

Câmara 
duração 
efeito 
sonoras 
reflexão 

Dicionário ilustradoDicionário ilustrado

Palavras usadas nesta revista

15



BólingueBólingue

JOGO

Arranja 10 latas (podem ser de refrigerante ou de 
conservas ou de leite em pó) parecidas umas com 
as outra.
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— 

latas com caras engraçadas!

Coloca as latas como mostramos: 4 em baixo, 3 em cima destas, 
2 a seguir e 1 no topo.

A finalidade é arremessar uma bola e atingir o maior número de  
latas.

 Para ficarem mais divertidas, se tiveres tinta, podes pintar as 
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