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Um dia a formiga ia a passear 
distraída e ao pisar no matope 
molhado, ficou com o pé preso. 

Não posso 
formiga, há 
uma nuvem 
que me tapa.

Fez muita força, 
tentou de várias 
formas, mas não 
conseguia soltar o 
seu pezinho. 

Sol, tu que és tão forte 
que evaporas a água, 
desprende o meu 
pezinho!

Aflita, ela olhou para o 
sol e pediu:

Um conto A formiga com o pé preso

Nuvem, tu que és tão forte 
que tapas o sol, desprende 
o meu pezinho!

Não posso 
formiga, pede 
ao vento que 
me empurre.

A formiga pediu:

Vento, tu 
que és tão 
forte que 
empurras 
a nuvem, 
desprende 
o meu 
pezinho.

Não 
posso 
formiga, 
há um 
muro 
que me 
impede.
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A formiga pediu à nuvem:



O respeito

Em Moçambique todas as 
crianças

têm os mesmos direitos. 

, seja qual for a sua 
nacionalidade, origem étnica, 
sexo, cor, riqueza ou pobreza, 
língua ou crença religiosa, 

Cada criança é diferente, tem uma maneira diferente de ver, sentir e 
aprender as coisas. Mas todas têm os mesmos direitos, não interessa 
que sejam de outra raça, venham de outros lugares e falem outra língua.

A Lei moçambicana diz que 
todas as crianças a viver em 
Moçambique têm direito a serem 
protegidas e respeitadas.

Todas as crianças têm direito a amar e ser amadas, têm direito a ter muitos 
amigos e amigas a quem abraçar, com quem brincar, conversar e a quem 
contar as suas alegrias e tristezas, preocupações, problemas e vitórias.

que que sejam sejam de de outra outra raça, raça, venham venham de de outros outros lugares lugares e e falem falem outra outra língua.língua.

odas odas as as crianças crianças têm têm direito direito a a amar amar e e ser ser amadas, amadas, têm têm direito direito a a ter ter muitos muitos 

, riqueza ou pobreza, 
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A nossa saúde

Todas as pessoas, 
principalmente as 
crianças, precisam 
de comer cereais 
(milho, arroz, 
mapira) +  vegetais 
(folhas verdes, 
cenoura, tomate, 
abóbora) ou frutas 
(banana, ananás, 
goiaba) + carne, 
peixe, feijão, 
amendoim, ovos  e 
leite.

Nunca devemos esquecer de 
lavar as mãos antes de pegar 
nos alimentos. As mãos sujas 
levam os micróbios, que 
provocam doenças, para a 
comida e para a boca.

E é também muito importante lavar sempre os 
alimentos antes de comê-los crus e antes de os 
cozinharmos. 

protege o 
coração,

alivia a tosse,
fortalece 
os ossos
e ajuda 

a fazer parar 
a diarreia

A 
banana

Junta-te aos teus amigos e amigas e vejam quem come 
alimentos de mais cores diferentes! 

Para sermos saudáveis é 
preciso saber comer bem. Comer 
bem é comer coisas variadas, de cores 
diferentes. Quantas mais “cores” comermos, 
mais fortes e saudáveis vamos ser! 
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No princípio o deus do Fogo e da Terra 
era o dono das vacas. A deusa das 
Águas, dos Rios, dos Mares e das 
Chuvas era a dona dos hipopótamos.

Nessa altura os hipopótamos e as 
vacas dividiam as terras. Mas o deus do 
Fogo ficou zangado porque achou que 
os hipopótamos comiam muito. Por isso 
foi ter com a deusa das Águas e 
ordenou: – Exijo que tome as devidas 
providências senão as minhas vacas 
ficam sem capim para comer. 

O deus do Fogo entendeu a mensagem da deusa das Águas e arrependido, 
pediu-lhe: – As minhas vacas morrem de fome, por favor, tenha pena delas e 
faça chover. Satisfeita, a deusa  fez com que as chuvas voltassem!

Uma lenda 
sobre os 

hipopótamos

Uma lenda 
sobre os 

hipopótamos

Desde essa altura, os hipopótamos vivem na água, no entanto vão a terra 
em busca de comida durante a noite, quando as vacas dormem!

A deusa das Águas não gostou 
nada da maneira como o deus do 
Fogo lhe deu ordens, mas disse-
-lhe: – Está bem. De hoje em 
diante os hipopótamos só viverão 
dentro da água dos rios .– Mas ela 
decidiu ensinar “boas maneiras” 
ao deus do Fogo. Assim, não 
choveu mais nas terras do deus do 
Fogo. Houve uma seca terrível. A 
vegetação acabava e as vacas 
morriam de fome.
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hipopótamos



Datas importantes

21 – Dia mundial da Floresta e da Árvore

22 – Dia Mundial da Água

27 – Dia Mundial do Teatro

23 – Dia Mundial da  Liberdade de  
        Expressão e da Imprensa

1 Ano Novo  – Dia do 

3  Dia dos Heróis Moçambicanos –

8 – Dia Internacional da Mulher
14 – Dia Mundial do Amor e Dia 
        dos Namorados

20 – Dia da Justiça Social

22 – Dia Mundial do Pensamento 
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Era uma vez ... Era uma vez ...Era uma vez ... Era uma vez ... 

A Lua nasceu e olha lá do alto, curiosa:
 – Há um perfume bom, que vem da terra. 
É o perfume que anuncia a felicidade. 
É que, a estas horas tardias, ainda a  
elefante e o seu par jogam às 
escondidas, correm, perseguem-se, 
riem e o  hipopótamo e o seu par dançam 
alegremente dentro e fora da água. 
Felizes, como todos os que se amam, 
nem dão pelo tempo que passa! 

O hipopótamo olha-se no lago e, triste, 
pensa: – Sou tão feio! Tenho uma boca 
enorme, orelhas ridículas e um corpo 
tão deselegante... Nunca vou poder 
dançar com ninguém.

Do conto “Lua Cheia” de António Torrado

Um pouco mais à frente, uma elefante 
também se olha no lago e suspira: – Sou tão 
feia! Tenho uma tromba imensa, orelhas de 
abano, e um corpo tão descomunal. Nunca 
vou poder jogar às escondidas com ninguém.
O hipopótamo levanta a cabeça e vê, na outra 
margem, uma hipopótamo e exclama: – Que 
linda! Tem uma boca grande e expressiva,

e um corpo tão elegante que apetece 
logo convidá-la para dançar.
A elefante ao levantar a cabeça, depara 
com um jelefante, na outra margem e 
exclama: – Que encantador! Tem uma 
tromba ondulante e orelhas  cheias. 
Apetece logo pedir para jogar às 
escondidas com ele. 
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O amor 




