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O cão do Fabião
O Fabião viu o João e pediu:
– Podes tomar conta do meu cão? Tenho de ir ali 
falar com um senhor.
O João aceitou:
– Está bem. Como se chama o teu cão?

– Ele chama-se 
Leão e é muito 
brincalhão.

O João ficou 
a brincar com 
o cão do Fabião. 

A Rute viu 
e disse: 
– Que cão 
tão simpático!
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O cão do Fabião

Um contoUm conto

– Au! Au! Au! – contente, o cão ladrava e saltava 
para cima do João.



A Rute fez 
uma festa 
ao cão.
 
O cão lambeu 
a mão da Rute.

A Rute e o João ficaram a brincar com o cão. 
– Au! Au! Au!
O cão corria, rebolava pelo chão e saltava para 
cima da Rute e do João.

– O Fabião deu-te o cão?
– Não, o Fabião pediu para eu tomar conta do 
Leão.
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Chegou o Fabião
 e o cão correu 
para ele:
– Au! Au! Au!
O Fabião 
agradeceu:
– Obrigado João! 
Já vou levar 
o meu cão.

O Fabião disse: 
– Não dou 
o meu cão. 
Mas podem
ir a minha casa 
todos os dias 
para brincar 
com o Leão!
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– Oh! Que pena... – disse o João.
A Rute perguntou:
– Fabião, nós não podemos ficar com o teu cão? 



Quando somos amigos, 
contamos histórias e rimos juntos.

Quando somos amigos, 
 oferecemos coisas ums aos outros. 

João, 
arranjei 
esta 
concha 
para ti.

Que bom, 
Rute! Vou 
já guardar 
na minha 
caixa dos 
tesouros.

Os amigos
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Como fazer um saco especial 

1 - Cola três ou quatro folhas de jornal umas sobre as outras. 

Não te preocupes se não ficar direitinho. Depois vais recortar 

o teu saco.

2 - Deixa secar muito 

bem. Deve ficar a secar 

de um dia para o outro.

Precisas de jornais velhos,
cola, tesoura,cordel, tintas.

3 - No papel de jornal que colaste, corta nos lados, para ficar um 

rectângulo bem direitinho.

A cola pode ser feita. Se não tens cola e não sabes fazer cola, 
pergunta às pessos mais velhas como é que fazem cola.

4 - Depois dobra o rectângulo 

ao meio e cose bem 

as duas bordas.

COLACOLA

COLACOLA

Como fazerComo fazer

Como fazer um saco especial 
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 cola pode ser feita. Se não tens cola e não sabes fazer cola, 

COLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLACOLA



Esta é uma boa ideia para teres um saco diferente 
ou para ofereceres uma prenda!

Fiz um saco 
para mim!

5 - Agora, podes 

pintar o teu saco 

como gostares 

mais! Deixa secar 

a tinta.

6 - A seguir vais pôr as pegas 

(de cordel). Usa um instrumento 

que fure, para fazeres dois furos 

iguais em cada um dos lados abertos. 

Depois corta dois pedaços de 

cordel iguais e enfia o cordel e dá 

nós em cada ponta (do lado de 

dentro) para não sair.

6 - A seguir vais pôr as pegas  A seguir vais pôr as pegas  A seguir vais pôr as pegas 

Podes também fazer sacos com 
cartão ou mesmo com plásticos.

Fiz um saco para a 
mãe e outro para 

a avó!
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É através da pele 

que o nosso corpo 

regula a temperatura. 

Por exemplo, quando 

está muito calor, 

a pele produz suor, 

que ajuda a arrefecer 

o corpo à medida que 

o suor evapora.

A nossa pele protege 

os nossos músculos 

e os nossos ossos.

Para termos 

uma pele saudável, 

temos de lavá-la 

todos os dias. 

É muito importante 

tirar a poeira, o suor 

e os micróbios 

que se agarram à pele. 

Lavar a nossa pele 

evita infecções 

e comichões 

que nos incomodam.

Os ossos suportam o peso do nosso corpo e tudo o que levamos 

connosco: a lata, o saco, a pedra, os livros.

A  nossa pele
O corpoO corpo

Todos estamos cobertos de pele 

desde a cabeça até à planta dos pés.
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Curiosidade 

 Existem diferentes cores de pele. 

 Isto é devido a um pigmento chamado melanina. 

 A melanina ajuda a proteger a pele dos raios de Sol 

perigosos. As pessoas originárias das zonas mais quentes do 

planeta têm mais melanina, e por isso têm a pele mais escura.

Os raios solares ajudam 

a pele a produzir a vitamina D.

Esta vitamina é necessária 

para ter ossos saudáveis.

Para a nossa pele ser saudável devemos 
também beber muita água limpa, 

sumos de fruta e chá. Quando não 
bebemos água, a pele fica seca.

Aquilo que comemos
 também é importante para a pele 

e por isso devemos comer 
muitos frutos e vegetais, 

de preferência crus.

Existem diferentes 

vitamina Dvitamina D.

Curiosidade 
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Banda desenhada

Um dia alguém colocou um ovo 
que a galinha chocou pensando 
que era dela.

A galinha e o filho corvoA galinha e o filho corvo
Banda desenhada
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Mas a galinha defendia o filho dando bicadas em quem o queria atacar. 

Na capoeira, as galinhas e os pintos rejeitaram-no.

Era uma vez uma galinha que andava 
triste. Não tinha pintos. Todos os ovos 
que punha eram comidos pelas pessoas.

Filho!

Mãe! 

Que feio!

Não é dos 
nossos.

É melhor 
ir-se 

embora.

Desse ovo nasceu um corvo.

O meu filho é 

lindo!



O corvo tinha um horário estranho. Passava a noite acordado. 

É triste ser 
diferente...

LAD
RÃO

!

LADRÃO
!

LADRÃO!

De manhã, metia a cabeça debaixo da asa e adormecia. 
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Uma noite escura apareceu, um ladrão com um saco, para vir roubar
 galinhas da capoeira. Mas o corvo viu-o e começou logo a gritar.



Toda a capoeira acordou, assustada, e começou um barulho
 terrível de cacarejar.

Ele é um herói! 

Mostrou como nos 

podemos defender.
O meu filho 
salvou-nos!

A mãe galinha estava muito orgulhosa.

O ladrão fugiu assustado.

As penas do corvo ainda brilhavam mais de felicidade.
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A partir de agora, cada uma 

vai ficar de guarda

uma noite.
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A partir desse dia,  o corvo foi aceite e já podia brincar
com as galinhas durante o dia e dormir durante a noite.  

Adaptação dum conto de António Torrado
FimFim



Dicionário ilustradoDicionário ilustrado

Palavras usadas nesta revista

Arrefecer – ficar frio ou tornar frio, perder o 
calor. Também pode ser: perder o entusiasmo, 
desanimar.

Borda – extremidade de qualquer superfície, orla 
marítima. Também pode ser forma do verbo bordar: 
coser, fazendo desenhos com a linha; enfeitar a extre-
midade duma toalha ou duma saia.

Infecção  – entrada de micróbios numa 
ferida ou no sangue, criando uma 
situação muito perigosa, que deve ser 
tratada com medicamentos chamados 
antibióticos.Uma infecção pode criar mau cheiro 
e pode contagiar (passar para) outros. 

Guardar – vigiar para defender 
ou proteger. Colocar num lugar seguro. 
Arrumar, arrecadar, conservar.

Preguiçoso – que não gosta 
de trabalhar, que anda 
devagar, que gosta de ficar 
deitado, mandrião. 
Há um animal mamífero, 
desdentado, que vive na 
América do Sul, que se 
chama preguiça, porque 
move-se muito lentamente.

Regular  –  estabelecer regras ou regulamentos. 
Ajustar, acertar, guiar, orientar, controlar, equilibrar.

(

ambém pode ser: perder o entusiasmo, 

, fazendo desenhos com a linha; enfeitar a extre-

antibióticos.Uma infecção pode criar mau cheiro 
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JOGO Como jogar

pedra papel tesoura

Este jogo é em pares.

Os dois jogadores ficam em frente um do outro.

Eles contam até três e, ao mesmo tempo, cada um 

mostra  a sua mão com o símbolo que escolheu.

Os símbolos são:

mão aberta punho fechado dois dedos esticados
 em forma de V

Cada símbolo vence um outro símbolo, mas tambem é 

vencido por outro.
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Curiosidade

Dizem que este jogo teve origem na China. 

Depois espalhou-se pelo mundo. 

Este jogo é muito usado para definir quem vai começar um jogo.

O papel embrulha a pedra. A pedra parte a tesoura. 

A tesoura corta o papel.

Quem mostrou tesoura vence.

 Quem mostrou pedra vence.Quem mostrou papel vence.
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