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Um Conto

O jardim

O Jardim
O sapo e a lagartixa eram amigos. O sapo tinha um jardim
cheio de flores lindas e um dia a lagartixa disse-lhe:
Tens um jardim tão
bonito! Gostava de
ter um igual.

A lagartixa foi logo semear
as sementes.
Agora, sementes, vocês
já podem crescer.

Toma
estas
sementes
e
semeia-as.
Logo vais
ter um
jardim
bonito.
Como as
sementes
não cresciam
a lagartixa
baixou-se e
gritou bem alto:
Sementes
cresçam!
Cresçam!

O sapo chegou a correr para saber porque gritava tanto
a sua amiga lagartixa.
As sementes
não crescem.
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Com esses gritos
vais assustar as
sementes! Espera
que o sol as aqueça
e a chuva as molhe.
Depois elas vão
começar a crescer.
Abril 2012

Naquela noite, ao ver que
ainda não tinha crescido, a
lagartixa pensou:
Vou lerSe calhar
-lhes
têm medo
uma
do
história,
escuro.
assim
não vão
ter
medo.

E saiu para o jardim
com velas e livros e
leu-lhes muitas histórias.

Num dia cantou-lhes canções. A lagartixa,
No outro dia, leu-lhes poesias. triste,
E no outro dia tocou música
pensou:
para as sementes. E as
sementes não cresciam.

Então, muito cansada,
a lagartixa
adormeceu.

Acordou tarde, no dia seguinte,
com o sapo a gritar:

Olha,
olha,
lagartixa!
Olha para
o teu
jardim!
da terra saíam muitas plantas verdes,
que em breve seriam lindas flores.
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Devem ser
as sementes
mais
medrosas do
mundo...
Assustam-se
com gritos.

A lagartixa deu
um salto de
alegria, correu,
bateu palmas:

FIM Adaptado do Programa Cocorolos
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Os nossos direitos
Temos direito a falar e
a dar a nossa opinião e
a dizer o que pensamos.

Todos os seres
vivos têm
necessidade de
comunicar entre
si e comunicam-se todos os
dias, a todo o
momento.

Trocar informações
é muito importante
para a vida de todos
os seres vivos.

Comunicar é
a maneira de
dizer a outra
pessoa ou
pessoas o
que estamos
a sentir, o
que
sabemos, o
que
pensamos.

Para comunicar usamos diversas formas:
fazemos sinais, expressões faciais (da
cara) ou corporais (do corpo), produzimos
sons, falamos, desenhamos, escrevemos,
dançamos, cantamos, fazemos esculturas,
fotografias, teatros, filmes.
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O respeito
Quando um bebé nasce, não sabe falar,
mas faz-se entender através do choro, do
sorriso, da expressão da cara. Conforme
vai crescendo, vai aprendendo a gritar ou a
balbuciar sons e depois aprende algumas
palavras.
Mesmo antes de falar, devemos sempre
tentar compreender o que sente: se está
com fome, se tem uma dor, se está a gostar
ou não do que estamos a fazer.

Para fazermos
coisas juntos e
mostrar as nossas
ideias, é preciso
aprendermos a
falar com palavras,
gestos e
desenhos, mas
também é muito
importante
estarmos atentos
ao que os outros
nos estão a tentar
dizer.

Cantar e dançar ou saltar
quando estamos contentes,
abraçar, rir e brincar faz muito
bem à saúde de todas as
pessoas.

Sabias que
Hoje no mundo falam-se milhares de línguas
diferentes. Todas elas vêm de línguas muito
antigas. Os investigadores, ao compararem as
línguas actuais, verificam que muitas têm
raízes comuns e admitem que uma mesma
língua está na origem das que hoje falamos.
Progresso - Gira Sol 4
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A nossa saúde
Para não ficarmos doentes
é muito importante lavar
as mãos várias vezes por dia.

Devemos lavar as mãos
especialmente antes de
pegarmos em comida.
Também temos
de lavar muito
bem os alimentos,
principalmente
aqueles que
comemos crus.

Outra altura que
nunca devemos
esquecer de
lavar as mãos é
depois de irmos
à latrina ou casa
de banho.

Não lavar as mãos provoca diarreias.
Diarreias:
Muita gente fica fraca e morre devido a diarreias, especialmente
por falta de conhecimentos e cuidados.
Porque apanhamos diarreias?
A diarreia pode ser provocada: por fezes de
pessoas ou animais espalhadas no ambiente;
por comer comida que não foi tapada (por onde
passaram moscas e baratas e ratos) ou
conservada (estragou-se, apodreceu); por
beber água não limpa; por não lavar as mãos as
vezes suficientes; por comer comida crua que
não foi lavada.
Quando temos diarreia perdemos muita água e o nosso corpo fica
seco, mesmo a nossa pele fica seca e isso é perigoso.
Tratamentos: Quando temos diarreia devemos beber muitos líquidos:
chás, água (limpa) com sal e açúcar. Se a diarreia não passa devemos
ir ao centro de saúde porque pode ser uma doença mais grave, como a
cólera.
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O meio ambiente
Montes, montanhas e serras
A uma elevação de terreno com mais de 400 metros de altitude (altura)
damos o nome de montanha. Quando as montanhas se ligam umas às
outras, formam serras ou cordilheiras.

A Serra Mitucué fica perto
da vila de Cuamba na província
de Niassa.

Curiosidades:
Em Moçambique, o ponto mais alto
localiza-se no Monte Binga, na
Província de Manica. A sua altura é
de 2436 metros.

O ponto mais alto da Terra é o
pico (o cimo) do monte Evereste.
O monte Evereste tem 8845
metros de altura, e situa-se na
cordilheira (serras) dos Himalaias,
que fica na Ásia (Tibete).
Progresso - Gira Sol 4
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Belezas da nossa terra
A Serra da Gorongosa
A serra da Gorongosa fica em Sofala
(entre Chimoio e Beira) e tem
paisagens muito lindas. Ali há
florestas, capim de montanha e
savanas nas partes mais baixas.

Na serra da Gorongosa há muitos animais
selvagens: leões, zebras, elefantes, rinocerontes, búfalos, crocodilos, cerca de 500
espécies de pássaros, e muitos outros animais.

Há animais e plantas que
só existem ali. É por isso
que na Serra da Gorongosa foi criado o Parque
Nacional. Assim toda a
sua riqueza pode ser
protegida e melhor
conservada.
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Curiosidades:

O SEGREDO DA BORBOLETA
Havia uma menina que estava muito triste. Ela
tinha perdido os pais, era muito pobre e por vezes
tinha fome. No entanto, esta menina, gostava
muito de ajudar os outros sempre que podia.
Um dia, estava ela a pensar nas suas tristezas,
quando viu uma borboleta presa na teia de uma
aranha. A borboleta lutava para se soltar mas cada
vez ficava mais presa. Então a menina, com muito
cuidado, foi soltar a borboleta.
Quando a borboleta ficou livre, disse ao ouvido da
menina um segredo que a iria fazer ficar feliz
durante toda a vida.
A menina cresceu e envelheceu sempre alegre e
amiga e o certo é que não havia ninguém que não
gostasse dela!
Quando já muito velhinha e a morrer, sempre
sorridente e feliz, os amigos pediram-lhe: - Antes
de morreres, conta-nos qual é o segredo de teres
sempre vivido feliz.

Na Grécia antiga, a
palavra borboleta é
“psyche” que na altura
queria dizer “alma” ou
“mente”. No Japão a
borboleta era a
personificação do
espírito de uma pessoa
viva, a morrer ou já
morta.
Em muitas culturas
antigas, as borboletas
são símbolo de
renascimento para uma
nova vida depois de
estar fechado, durante
uns tempos num
casulo.
Na Rússia a palavra
borboleta (bábochaka)
também é o diminutivo
de “baba” ou “babka”
que quer dizer: mulher,
avó.
Na China, duas
borboletas a voarem
juntas são o símbolo do
amor.

Então ela explicou:
- Um dia, uma borboleta disse ao meu ouvido:
“todos precisam de ti” e eu acreditei no que ela me
disse. Por isso eu fui feliz durante toda a minha
vida!
E fechou os olhos e sorrindo, morreu tranquilamente.
(De autor desconhecido)
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9

Num cartão ou cartolina desenha uma borboleta (como a que
mostramos). Depois pinta-a muito colorida.
Nos locais indicados com círculos cor de laranja vais colar uma tampinha
(de refrigerante)

• Pode ser
também uma
moeda de 5
meticais ou
outra coisa
redonda com o
tamanho e o
peso parecido)

Tenta equilibrar a borboleta na ponta do dedo,
segurando-a por baixo. Ela vai parecer que
está a voar.
Depois podes fazer um concurso com os teus
amigos para ver quem equilibra a borboleta
por mais tempo e consegue fazer mais
habilidades com ela!
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Datas importantes
ABRIL

7 de Abril - Dia da Mulher
Moçambicana

Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom.
1
3
4
5
7
8
2
6
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
16 de Abril - Dia
Mundial da Voz
23 de Abril - Dia
internacional do Livro
29 de Abril - Dia
Internacional da Dança

MAIO
Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom.
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13
7
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 de Maio - Dia Internacional
do Trabalhou
17 de Maio - Dia
Mundial da
Reciclagem
(do tratamento e
reaproveitamento
do lixo)
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JUNHO
Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom.
3
1
2
4
5
6
8
7
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1 de Junho — Dia
Internacional da
Criança

16 de Junho - Dia do
Massacre de Mueda, Dia
do Metical e da Criança
Africana

25 de Junho - Dia da
Independência Nacional
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Era uma
uma vez
vez ...
...
Era

A Cabra Cabrez
Este conto está em forma de teatro, quer dizer: cada personagem fala
com a sua voz, em discurso directo
Neste conto entram 7 personagens: a Narradora ou Narrador (que é a
pessoa que conta a história), o Coelho, a Cabra Cabrez, o Boi, o Cão, o
Macaco e a Formiga.

Narradora: - Era uma vez um Coelho que tinha uma casa muito
linda. Um dia ele foi buscar umas cenouras para o almoço e quando
voltou não conseguiu abrir a porta da casa. Bateu à porta e
perguntou:
Coelho: - Quem está aí?
Cabra Cabrez: - Eu sou a Cabra Cabrez. Se entras aqui eu corto-te
em três.
Narradora: - O Coelho foi pedir ajuda ao boi.
Coelho: - Boi, tu que és grande, podes ajudar-me? A Cabra Cabrez
entrou na minha casa e não quer sair.
Narradora: - O Boi concordou e foi até à casa do Coelho.
Boi: - Muuuuu eu sou o Boi. Essa casa é do Coelho. Sai já daí.
Cabra Cabrez: - Eu sou a Cabra Cabrez. Se entras aqui eu corto-te
em três.
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Narradora: - E o Boi foi-se embora com medo. Então o Coelho foi
pedir ajuda ao Cão.
Coelho: - Cão, tu que és corajoso, podes ajudar-me? A Cabra
Cabrez entrou na minha casa e não quer sair.
Narradora: - O Cão concordou e foi até à casa do Coelho.
Cão: - Ão ão ão. Eu sou o Cão. Sai daí que essa é a casa do Coelho.
Cabra Cabrez: - Eu sou a Cabra Cabrez. Se entras aqui eu corto-te
em três
Narradora: - E o Cão foi-se embora com medo. E o Coelho foi pedir
ajuda ao macaco.
Coelho: - Macaco, tu que és inteligente, podes ajudar-me? A Cabra
Cabrez entrou na minha casa e não quer sair.
Narradora: - O Macaco concordou e foi até à casa do Coelho.
Macaco: - Aaah aaah . Eu sou o Macaco. Sai da casa do Coelho.
Cabra Cabrez: - Eu sou a Cabra Cabrez. Se entras aqui eu corto-te
em três.
Narradora: - E o Macaco foi-se embora com medo. Então o Coelho
sentou-se a chorar. Passou por ali uma Formiga e perguntou:
Formiga: - Porque estás a chorar Coelho?
Coelho: - A Cabra Cabrez entrou na minha casa e não quer sair.
Formiga: - Eu vou ajudar-te!
Coelho: - Tu és muito pequenina. O Boi, o Cão e o Macaco não
conseguiram.
Narradora: - A Formiga riu-se e foi bater à porta da casa do Coelho.

Progresso - Gira Sol 4
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Formiga: - Sai daí que esta é a casa do Coelho.
Cabra Cabrez: - Eu sou a Cabra Cabrez. Se entras aqui eu corto-te em três.
Formiga: - E eu sou a Formiga Rabiga que vou entrar aí e furar-te a
barriga.
Narradora: - E a Formiga entrou pelo buraquinho da porta, subiu
pela pata da Cabra Cabrez e começou a picar-lhe na barriga.
Cabra Cabrez: - Ai ai ai... Pára de me picar a barriga.
Formiga: - Só paro quando tu saíres da casa do Coelho!
Narradora:- A Cabra Cabrez saiu da casa do Coelho aos saltos e a
gritar. Então a Formiga deixou de lhe picar a barriga. Depois o
Coelho e a Formiga ficaram muito amigos.
Coelho: - Formiga, tu és corajosa e inteligente, não precisas de ser
grande! Vem viver comigo na minha casa bonita!

Fim

(Adaptação de conto tradicional europeu)

Podem dividir-se em grupos de 7 e cada um ler uma das
personagens.
·
Que tal ensaiarmos um teatro para representarmos no dia 1 de
Junho?
·
Podem pensar e fazer máscaras engraçadas para cada uma
das personagens que vão representar.
·
Podem dividir a vossa turma em grupos de 7 e fazer um
concurso para decidirem qual é o grupo que faz a melhor
representação deste conto ou quem consegue fazer máscaras
mais engraçadas!
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Dicionário ilustrado
As Palavras usadas nesta revista

Atenção!

Atentos - que prestam atenção, cuidadosos, delicados
Balbuciar - fase em que a criança ainda não
aprendeu a falar e emite sons sem significado;
quando uma pessoa fala com hesitação ou fala
sem conhecimento da matéria; gaguejar

Corajosa - uma pessoa que tem coragem, é ousada,
não tem medo

Elevação - altura, lugar que fica acima, subido. Também pode
ser relacionado com uma pessoa: ascensão, grandeza, crescer
Necessidade - aquilo de que se precisa, que é
útil; “passa necessidades”: pobreza, miséria;
também quando precisamos de algumas funções
fisiológicas (defecação) dizemos que “vamos
fazer necessidades”.

Eu gosto
de desenhar!

Opinião - modo de ver pessoal; convicção, ideias, crença,
parecer. Opinião pública: o que se pensa num grupo,
numa sociedade, o que parece ser um pensamento comum.

Poesia - arte de
escrever em versos
(pequenas frases) e
de forma a despertar
sentimentos, ideais,
sonhos, a beleza nos
que lêem.

Poema de José Craveirinha:
Fábula
Menino gordo comprou um balão
e assoprou
assoprou com força o balão amarelo
Menino gordo assoprou
assoprou
assoprou
o balão inchou
e rebentou!
Meninos magros apanharam os restos
e fizeram balõezinhos.

representação - recitar; exibir um espectáculo; representar uma
pessoa ou autoridade; desenho ou escultura; imagem mental
figurada.
Progresso - Gira Sol 4
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o
J g

o
Agora um jogo muito divertido, chama-se

Cabra
Ca a Cega
Fazem uma roda grande, todos de mãos dadas. Uma
pessoa fica no meio e com um lenço tapa-se os olhos: Vai
ser a Cabra Cega.
A Cabra Cega vai tentar agarrar alguém da roda. Os que
estão na roda tentam fugir sem nunca largar as mãos dos
companheiros.
Quando a Cabra Cega apanha alguém tem de dizer quem é.
Se diz o nome certo da pessoa ela será a próxima cabra
cega.

Gira
Ficha Técnica

Sol
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