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Um conto Fica comigo

Não 
posso. 
Vou 
procurar 
a ave.

Abelha, 
vem 
brincar 
comigo.

Ave, 
vem 
cantar 
comigo.

Não 
posso. 
Vou 
procurar
o gato. 

Gato, 
vem 
saltar 
comigo.

Não posso. 
Vou 
procurar
o cão.

2 Progresso - Gira Sol 5



Como fazer um fantoche com uma caixa

1) Recorta a caixa conforme mostra o desenho.

 
2) Abre e dobra. Depois experimenta: coloca as 
mãos e vê se a “boca” abre e fecha.

3) Cola um papel ou pinta a caixa. Na parte de 
dentro (boca), cola um papel vermelho ou pinta de 
vermelho. 

2) 
mãos e vê se a “boca” abre e fecha.

3) Cola um papel ou pinta a caixa. Na parte de 
dentro (boca), cola um papel vermelho ou pinta de 
vermelho. 

4) Depois desenha, pinta ou cola os olhos, nariz e 
lábios. Cola, em cima da caixa o cabelo - pode 
ser lã ou tiras de papel, palha ou folhas. ser lã ou tiras de papel, palha ou folhas. 

Podes inventar outras 
caras e também podes 
fazer animais.

Agora treina com o teu fantoche: imita uma voz 
diferente, conta uma história ou faz um teatro de 
fantoches com os teus amigos e amigas! 
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Um certo dia um pescador 

apanhou três peixes. De 

regresso a casa encontrou a 

sua esposa que lhe pediu os 

peixes para cozinhar. Mas o 

pescador respondeu: – Não 

posso. Só levas um peixe 

porque os outros já têm um 

destino.

A esposa ofendida perguntou-

-lhe qual era o destino dos 

peixes. O pescador explicou:

 –  Um vou emprestar e o outro 

é para pagar umas dívidas. – E 

o pescador partiu com os dois 

peixes maiores e deixou o 

mais pequeno com a esposa.

A esposa achou aquilo muito estranho e chamou o conselho de família para 

saber a quem o marido andava a fazer empréstimos e que dívidas andava 

ele a arranjar.

Quando o conselho de família pediu explicações, o pescador, disse: – Um 

peixe, eu fui entregar ao meu filho, pois ele vai devolver-me quando eu não 

puder pescar mais, fiz um empréstimo. O outro fui pagar a dívida que tenho 

para com os meus pais, que me alimentaram enquanto eu não aprendia a 

pescar.

O conselho da família e a mulher ficaram contentes com a explicação e 

elogiou o pescador pela sua maneira de ver a vida. 

O pescador e os três peixes
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O meio ambiente e higiene
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Para se ter uma boa saúde é necessário 
cuidar do corpo, da mente, assim como 
do ambiente em que se vive. Nesses 
cuidados devemos incluir os bons 
hábitos de higiene.

A higiene ambiental é muito importante 
para a nossa vida, para a saúde de toda 
a comunidade e para toda a natureza. 

É preciso cuidarmos do lugar onde vivemos. 
Cuidar do ambiente é cuidarmos melhor de 
nós próprios e da nossa saúde.

Algumas das regras de 
higiene do ambiente são: 

- Não deitar lixo no chão, 
nas ruas, nos rios, no mar; 

- Não deixar água parada 
em latas, vasos, garrafas 
vazias e pneus velhos;  

- Não matar as plantas e os 
animais sem necessidade. 

- Nunca se deve atear 
fogo no mato.

Em Moçambique, há o hábito 
do . 
Há pessoas que fazem as 
necessidades, na praia, perto 
de lagos e rios. Isto é perigoso 
para a nossa saúde. É preciso 
fazer as necessidades nos 
locais apropriados. Se não, as 
doenças diarreicas e a cólera 
espalham-se facilmente de 
umas pessoas para as outras.

“fecalismo a céu aberto”

necessário 
cuidar do corpo, da mente, assim como 

Nesses 
bons

importante 
de toda 

natureza. 

cuidar do corpo, da mente, assim como 
do ambiente 
cuidado
hábitos de 

A higiene 
para a nossa 
a comunidade 



Era uma vez ... Era uma vez ...Era uma vez ... Era uma vez ... 
A Ratoeira

O rato viu uma ratoeira perto do seu buraco. Aflito, correu para avisar os outros 
animais da machamba: –  “Há uma ratoeira lá na casa.”

A galinha disse: –  Uma 
ratoeira não me 
incomoda!

O porco informou: –  Não 
tenho medo de ratoeiras!

A vaca exclamou: –  A 
ratoeira não é um perigo, 
já viram uma vaca presa 
numa ratoeira? 

O rato voltou para casa preocupado e triste. 
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Dicionário ilustradoDicionário ilustrado

Palavras usadas nesta revista
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vamos 
ajudar

o nosso
país

a crescer!

Contribuir – cooperar, ajudar ou auxiliar;  pagar 
ou dar uma contribuição para uma despesa comum 
(contribuo para as despesas da casa, pago os impostos 
para contribuir para o desenvolvimento do país...)

Dignidade – uma qualidade que leva ao respeito por parte 
dos outros; saber o seu próprio valor; proceder de um modo 
digno, honesto; dignidade humana: é o valor que têm todas 
as pessoas, (isto é: como são, o que pensam e como é livre 
de fazer as suas escolhas, que devem ser respeitadas por 
todos.)

Especial – particular, distinto, diferente dos outros; 
muito bom, excelente; que se destina a um fim particular 
(a uma profissão, a um trabalho, a uma pessoa...) 

Interessante (verbo: interessar; de interesse) – que  
chama a nossa atenção ou simpatia, que desperta a nossa 
curiosidade. Quando uma mulher está grávida diz-se que 
está em estado interessante. 

Marisco – chama-se a animais que vivem no mar e se comem 
e não são peixe: crustáceos (como o caranguejo e o camarão) e 
moluscos (como as ameijoas e as ostras)

Ratoeira – armadilha para caçar ratos ou qualquer espécie 
de animais. Também pode ser para apanhar assaltantes. 
Quando uma pessoa é enganada por alguém ou ficou “presa” 
a qualquer coisa que não gosta ou não queira, pode dizer-se 
que essa pessoa deixou-se apanhar numa ratoeira.

Eu
sou 

canhota

Quero
 

saber 
mais
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