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Num país imaginado, de um planeta da mais 

pequena galáxia, inventada por nós, meninos e meninas 

do 2.º ano de escolaridade, da Escola EB1 com JI de 

Santa Rita (naturalmente traquinas, irrequietos e 

solidários), tudo era muito limpinho, harmonioso, 

saudável e bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa pequena localidade, situada no mais belo 

vale desse país, viviam duas crianças muito felizes (um 

menino e uma menina) com as suas famílias. 

Cinco dias por semana iam à escola. Adoravam as 

aulas e, sobretudo, o convívio durante o recreio da 

manhã, da hora do almoço e da tarde. Como era bom 

estar, conversar e brincar, com tantos amigos e tantas 

amigas! 

Margarida Rodrigues 
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O menino chamava-se Joaquim. Era alegre, 

divertido e curioso. Por ser curioso, gostava de livros e 

de imaginar mundos novos. 

 Na matemática, gostava de brincar com os 

números e resolvia os problemas de forma muito 

rápida. 

 

A menina chamava-se Beatriz, mas toda a gente a 

conhecia por Bia.  

Era brincalhona, 

engraçada e inteligente. 

A Bia gostava de 

brincar e passear pela 

natureza.  

Na escola, 

adorava fazer 

experiências  com os 

seus amigos.  

 

 

 

 

 

 

Carolina Silva 
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O Joaquim e a Beatriz gostavam muito de 

aprender coisas novas e, durante o fim-de-semana, 

costumavam estudar e brincar juntos em casa do avô 

Pedro e da avó Rosa. Os dois meninos eram primos, 

porque o pai do Joaquim era irmão da mãe da Beatriz. 

Os seus avós viviam numa aldeia distante, onde tinham 

uma quinta com ovelhas, porcos, cavalos, galinhas e um 

cão chamado Ozzy.  

 

 

 

 

André Costa 
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Os primos viviam em Bloxburg, uma pequena 

vila, que era também muito alegre e as pessoas que aí 

moravam eram muito imaginativas. O Joaquim e a 

Beatriz moravam em apartamentos muito próximos e 

no prédio havia uma piscina de uso comum. Nessa 

localidade, havia uns carros que voavam, mas eram 

muito caros. Os pais da Beatriz sonhavam ter um, mas 

não tinham dinheiro.  

 

Bloxburg era uma pequena vila situada num vale 

entre duas montanhas. Na vila, existiam alguns prédios 

altos e muitos parques cheios de flores coloridas, onde 

os primos podiam brincar e observar animais selvagens. 

 Todos na vila eram muito simpáticos e amigos 

dos animais e não 

mandavam lixo  

para o chão,  

para não poluírem o 

ambiente.  

 

 

 

 

 

Matilde Alves 
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   Afonso Rodrigues 
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O Joaquim e a Beatriz gostavam muito de 

participar nos eventos de angariação de comida para os 

animais. Sabiam que, após a recolha dos alimentos, os 

iriam levar ao canil que ficava perto da casa deles. 

Nesse espaço, os dois faziam voluntariado nas limpezas 

e nos cuidados aos animais. Era tão bom poder 

acompanhar a veterinária Joana nas consultas de rotina 

e nos tratamentos aos animais!  

 

Num lindo dia de sol, o 

Joaquim e a Beatriz estavam a 

brincar no parque quando 

ouviram um cãozinho a ganir. 

Foram até junto do animal e 

repararam que ele estava 

aleijado e abandonado. Pegaram 

nele e levaram-no logo à 

veterinária Joana, para que ela 

cuidasse dele. 

 

Após alguns dias, o cãozinho ficou melhor e os 

meninos ficaram com ele e levaram-no para junto do 

Ozzy, para os dois brincarem juntos.  

 

Leonor Amado 
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Quando a Beatriz e o Joaquim chegaram a casa, o 

cão Ozzy foi recebê-los à porta. Eles pensaram que 

deveriam dar um nome ao novo cãozinho.  

 

Depois de muito pensarem, resolveram chamá-lo 

Fany.  

 

 

 

Os dois animais tornaram-se muito amigos e 

brincavam muito um com o outro e com os meninos, 

que estavam muito felizes.  

 

Mikaela Reshetova 
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Ana Castelo 
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Um dia, o Joaquim voltou-se para a Bia e disse: 

- Estou muito feliz por ajudarmos o Fany, mas, de 

certeza, que existem outros animais no canil que 

precisam do nosso amor. 

Os dois amigos olharam um para o outro, 

sorriram e souberam o que iriam fazer a seguir.  

 

Foram ter com a veterinária Joana e perguntaram-

-lhe quantos animais havia no canil a precisarem de 

ajuda e de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gabriel Martins 

    Gabriel Martins  
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De seguida, o Joaquim e a Bia foram falar com 

todos os seus vizinhos e perguntaram quem gostaria de 

adotar um animal de estimação. Um dos vizinhos 

sugeriu que arranjassem outra estratégia. 

Simpaticamente, o Sr. Francisco prontificou-se a ajudá-  

-los na divulgação, por toda a população da vila, do 

desejo de ajudar os animais que estavam retidos no 

canil.  

 

 

 

 

Gustavo Gomes 
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Os meninos estavam cada vez mais animados 

com a ideia de encontrarem um lar e uma família para 

cada um dos animais do canil e, com o Sr. Francisco a 

ajudá-los, ia ser um sucesso, com toda a certeza! 

 

 

 

 

 

 

Martim Fernandes 
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Após alguns minutos a pensarem e a discutirem 

ideias, os três amigos lembraram-se de aproveitar a 

tecnologia wifi, disponível na vila, para fazerem chegar 

a mensagem ao maior número possível de pessoas. A 

mensagem era curta e fácil de entender… 

 

 “Adote um amigo para a vida, sem raça definida! 

Visite o canil e seja gentil!” 

 

 

 

 

 

Jéssica Pinto 
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Alguns dias depois, com ajuda de todos os 

meninos e meninas da escola, que partilharam a 

mensagem, conseguiram que todos os animais do canil 

fossem adotados. 

E ficaram a pensar: “Realmente a união faz a força 

Se a comunidade unida conseguiu ajudar todos os 

animais, o que poderemos fazer para ajudar as 

pessoas?”. 

Então, no seguimento da onda de solidariedade 

para com os animais, durante a aula dedicada à 

Convenção sobre os Direitos da Criança, surgiu a ideia 

de se fazer também uma angariação de dinheiro e bens, 

para poderem ajudar as crianças dos países mais 

pobres.  

No dia seguinte, cada menino levou para a escola 

10 euros e um bem essencial, tal como: um quilo de 

arroz ou de massa, uma lata de feijão… para ajudarem 

as crianças mais pobres. O Joaquim e a Bia ficaram 

responsáveis pela angariação do dinheiro. No final 

desse dia, fizeram 1500 euros. 
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Os primos, Joaquim e Bia, entregaram o dinheiro 

e os bens à sua professora Mary, para que ela o fizesse 

chegar aos meninos pobres.  

Eles sabiam que a professora iria fazer chegar 

aquela pequena ajuda a quem precisava dela. Mas, 

como crianças que eram, insatisfeitas por natureza, 

ficaram a pensar no que poderiam fazer a seguir para 

ajudar a sua pequena localidade.  

- Bia, o que achas que podemos fazer? 

- Hum… Não sei, mas que tal, agora, fazermos 

algo pela nossa escola? Podemos colorir os seus muros 

ou construir casas e alimentadores de pássaros para 

distribuir pelo nosso recreio! Que te parece Joaquim? 

Ou tens outras ideias? 

O Joaquim pensou e respondeu:  

- Bia, vamos à carpintaria falar com o Sr. Manuel, 

que é o carpinteiro que arranja todas as coisas na escola, 

e vamos pedir-lhe que faça caixinhas para pôr comida 

para os passarinhos.  

O Sr. Manuel fez e deu aos meninos os 

recipientes. Eles correram para encher de bebida e de 

comida as caixinhas.  
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Colocaram-nas espalhadas pelo pátio do recreio 

da escola.  

 

 

 

Aguardaram pacientemente, mas nenhum 

pássaro foi comer ou beber… 

A professora Mary viu-os tristes e consolou-os: 

- Têm de ter calma! Amanhã virá um passarinho 

comer ou beber. Vá, agora é hora de irem para casa. 

 

 

Maria Rodrigues 
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No dia seguinte, voltaram para a escola e, para 

seu espanto, toda a comida dos comedouros tinha 

desaparecido! 

Quem teria comido os alimentos? 

Durante o sossego da noite, os passarinhos 

tinham ido comer. E pelo seu bico levaram comida às 

suas crias, que estavam nos ninhos e que tinham 

acabado de nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paulo Rohde 
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Os meninos, todos felizes, foram a correr contar à 

professora que já não havia comida nos comedouros. 

A professora, ao ver que estavam todos muito 

entusiasmados, decidiu dar uma aula acerca das várias 

espécies existentes de pássaros.  

 

Os alunos ficaram muito surpresos ao saberem 

que os pássaros descendem de dinossauros e são na 

realidade um tipo de dinossauros vivos.   

 

 

Matilde Guedes 
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A professora também lhes explicou que os 

dinossauros reinaram, em vários planetas, há milhares 

de anos atrás e esse reinado durou cerca de 125 milhões 

de anos. E alguns cientistas acreditam que um dos mais 

distantes ancestrais dos mamíferos e, por isso, também 

dos humanos, já existia nessa época, isto é, há 65 

milhões de anos atrás, quando os dinossauros 

desapareceram. Eram semelhantes em tamanho e 

estrutura aos ratos e viviam em constante medo e 

perigo.   

- Como a vida mudou depois de milhões de anos! 

– concluiu a professora.  

 

No dia seguinte, após as aulas, os amigos 

dirigiram-se ao canil municipal para aprenderem mais 

sobre outro animal de que muito gostavam, o cão. No 

canil, ficaram muito contentes por descobrirem que ali 

apenas tinha sido abandonado um cãozinho muito 

peludo, de pelo amarelo. Os meninos divertiram-se 

muito a brincar com o bicharoco, deram-lhe banho e 

ajudaram-no a comer.  

De repente, quando estavam na brincadeira, 

entrou uma senhora no canil. 
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- Mãe?! O que fazes aqui? – perguntou a Bia 

surpreendida. 

- Oh! Estás aqui? Eu queria fazer-te uma surpresa 

e por isso vim ao canil adotar um cãozinho para te 

oferecer, porque tens sido uma boa filha. 

Os olhos da Bia encheram-se de felicidade porque 

ia ter um cãozinho que seria o seu companheiro de 

brincadeira.  

 

 

Núria Fernandes 
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No dia seguinte, um colega perguntou-lhe: 

- Bia, que nome darás ao teu cãozinho?  

Bia tinha tantos nomes em mente que não sabia 

qual deles escolher: Totó, Max, Toffe, Toy. Então, um 

colega sugeriu que se fizesse uma votação. Bia aceitou e 

assim foi feito. E o nome escolhido foi Toy. 

Passados alguns dias, a menina estava a brincar 

com o Toy e estava a pensar em como é importante 

cuidar dos animais, não deixar que eles passem fome e 

sofrimento e comentou isso mesmo com a sua mãe.  

- Mãe, como pode haver tantas pessoas que 

maltratam os seus animais?  

 

- Bia, existem pessoas com uma maldade muito 

grande e ausentes de sentimentos pelos seus animais. 

A menina pensou nas palavras que a mãe lhe 

tinha dito e jurou, nessa altura, que nunca iria fazer mal 

nenhum ao seu cão Toy. A cada dia que passava, a 

amizade entre os dois ia aumentando, ao ponto de 

serem praticamente inseparáveis. 

Olhando para ele enquanto dormia, Bia pensava: 

- Como é bom ter ao meu lado um amigo e 

companheiro como tu!  
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A Bia não resistiu e fez uma festa ao Toy. O Toy 

acordou, saltou para o colo dela e fartaram-se de 

brincar. Ficaram os dois muito felizes. 

 - Mãe, todos os animais deviam viver numa casa 

feliz como a nossa!  

Depois de uma bela noite de descanso, a Bia e o 

Joaquim decidiram fazer um clube para proteger os 

animais. O clube era para todas as idades e era onde 

seriam arranjadas formas de ajudar e defender os 

animais. 

A Bia e o Joaquim estavam muito animados 

quando, de repente, a Bia teve mais uma grande ideia… 

Ela pensou que podia haver nesse espaço um cantinho 

com livros, onde podiam ler histórias aos viajantes que 

passavam pela terra. 

Como se irá chamar o clube?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodrigo Moio 
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Os dois primos, depois de muito pensarem, 

decidiram que o clube se chamaria “Super Gentileza 

Animal”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua imagem de marca, podia ver-se a Beatriz e 

o Joaquim abraçados ao Ozzy, ao Fany e ao Toy, e 

também um peixe e um gato, que simbolizavam a 

inclusão de todos os animais.  

 

            Pedro Azevedo 
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David Costa 

Eva 
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A imagem era muito colorida e transmitia muita 

alegria, energia, amizade e felicidade.  

O lema do clube era: 

 

 “A gentileza só depende de ti! Ama os animais e 

eles responderão com gentileza e carinho!” 

 

O clube “Super Gentileza Animal” teve tanto 

sucesso em Bloxburg que, rapidamente, as suas ideias e 

o seu lema foram transmitidos a outros planetas e 

galáxias, incluindo o Planeta Azul.  

Ainda hoje, o pequeno planeta, onde vivem a 

Beatriz e o Joaquim, é tido como um exemplo de 

dedicação, solidariedade e gentileza, para com os 

animais.  

 

Eva Santos 
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Fim 
Gonçalo Santos 
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“História Viajante” foi um projeto de turma, 

programado para o ano letivo 2019/2020. 

Sem aviso, a pandemia provocada pelo COVID – 

19 obrigou-nos ao confinamento em casa e à adoção de 

um sistema de ensino à distância, E@D, que ninguém 

estava preparado para, de forma tão repentina, 

implementar. 

Foram muitas as dificuldades para tod@s. Os 

alunos e as alunas, os pais e as mães, os familiares mais 

próximos e a professora, enfrentaram um desafio a que 

nunca tinham sido postos à prova e que, de forma 

progressiva, foram resolvendo. 

A participação de tod@s, a colaboração, o 

empenho, fizeram-me acreditar que o E@D não seria 

um obstáculo inultrapassável e que o nosso projeto 

podia e devia concretizar-se. 

Prof.ª Salomé Correia 
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Este trabalho é uma boa prova de que fizemos 

esta viagem em parceria, para que os meninos e as 

meninas continuassem a estudar e a aprender, com 

recurso a novos instrumentos e a novas estratégias de 

ensino e de aprendizagem. 

Esta história assume, ainda, um significado muito 

especial, porque a narrativa aborda todos os valores em 

que acreditamos e que, em conjunto, nos empenhámos 

em exercitar com a turma: a amizade, a dedicação, a 

solidariedade, a gentileza, a participação ativa na 

construção de um planeta gentil, onde todos, sem 

exceção, possam ser felizes. 

Parabéns à turma que manteve o espírito de 

equipa e que superou as nossas expetativas. 

Parabéns às famílias que nunca desistiram, e me 

apoiaram, e foram também professoras dos seus 

educandos e educandas. 

É com muita alegria, e imenso orgulho, que vos 

apresento os/as talentosos(as) autores(as), e respetivos 

autorretratos, desta maravilhosa história. 
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