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Pegadas de uma infância feliz

  

Prefácio
Ao longo dos primeiros anos escolares, nós pais, somos «bombardeados» por
belas e inocentes composições dos nossos filhos.
Findo o ano, esses «auto-retratos», testemunhos reais e verdadeiros da infância e
pré-adolescência dos nossos filhos, são arrumados e encarcerados para sempre
no baú das recordações.
Todos os pais gostam de apreciar com a família e com os amigos mais íntimos,
as fotos, as obras de arte e as tropelias dos seus palmos-e-meio, mas raramente
partilham as peculiaridades das fases e vivências da primeira infância através dos
seus testemunhos escritos, onde cada palavra, cada frase, é o espelho da sua
alma, na sua mais pura forma.
Com esta edição não pretendemos criar nenhum best seller da literatura infantil,
nem tão pouco reproduzir textos magistrais, mas sim reunir e partilhar testemunhos vivos e belos de uma criança, que através das suas composições, glorifica o
carinho e o amor à família, abraçando e valorizando os amigos e outros valores
que procuramos incutir na sua personalidade.
Deixamo-vos com as «pegadas» da nossa formidável filha, “Bia”.
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Aos filhos de todos nós.
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As férias de verão
Eu vou passar as minhas férias de Verão num hotel junto à praia do
Alvor. O hotel chama-se Pestana Alvor Praia e é de quatro estrelas.
Quando eu chegar ao hotel vou logo ver os quartos e o restaurante.
Tem três piscinas: uma para os bebés, outra para os grandes e mais
uma que é para as crianças mais crescidas. Acho que vou divertir-me
muito porque vou à praia, vou brincar com uma amiga minha chamada
Mariana, vou brincar nas piscinas e jogar jogos. No hotel também há
danças e cantigas muito bonitas. Estou ansiosa por estas férias.

Jeremias
Era uma vez um burro que se chamava Jeremias e uma menina que se
chamava Beatriz, que era eu. O Jeremias pediu-me para lhe trazer a
comida que ele gostava e eu disse-lhe:
– Está bem! Mas prometes que te portas bem?
Ele respondeu:
– Sim!
Quando o Jeremias acabou de comer foi para a horta a correr porque
queria apanhar flores. Ele pôs as flores numa jarra e foi passear comigo. No caminho encontrou uma mula de olhos azuis, pêlo cinzento
e branco e que era muito bonita. O Jeremias foi logo a correr para ir
ter com ela.
– Como é que te chamas?
– Eu chamo-me Naná. E tu?
– Eu sou o Jeremias!
Ela disse:
– Que nome tão bonito.
– Tu também tens um nome bonito.
– Obrigada, disse a Naná.
O Jeremias, a Naná e eu vivemos felizes para sempre!
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Aventuras de gatos
Era uma vez dois gatinhos que se chamavam Luvas e Camisola. Um dia
eles foram à praia, divertiram-se muito, fizeram uma poça com água
para brincarem e molharam-se todos. Quando chegaram a casa foram
ver na televisão a Kim Possible.
Entretanto, o Luvas disse:
– Queres arranjar um amigo novo?
E o Camisola respondeu:
– Sim!
Então os dois disseram ao mesmo tempo:
– Vamos!
Entretanto, no caminho, encontraram outro gato que era cor-de-laranja com riscas pretas.
Camisola disse:
– Como é que te chamas?
O gato respondeu:
– Eu chamo-me Pitusca.
Depois ficaram amigos, brincaram e divertiram-se muito e ficaram amigos para sempre!
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Quem sou eu
Eu chamo-me Beatriz. Faço anos no dia 8 de Maio sempre com uma
festa de aniversário. Tenho uma altura média e a cor do meu cabelo é
castanho claro.
Adoro jogar no computador, brincar e também gosto de fazer colecções de cromos de princesas. Gosto muito de comer esparguete,
salsicha, ovo, arroz de polvo e frango.
A minha melhor amiga de escola é a Mariana.
O que faço bem é jogar futebol, pintar, desenho bem, nunca caí da
bicicleta nem choquei. O que faço mal é não estar concentrada a fazer
os trabalhos e também desarrumo o quarto.
O que não gosto de comer é peixe e bacalhau.

O cão e o gato
Era uma vez um cão e um gato que eram muito amigos. Entretanto,
eles foram beber água a uma poça e viram uma tartaruga muito triste.
O cão e o gato perguntaram-lhe:
– Porque é que estás triste?
E ela respondeu:
– Porque estou perdida e não encontro os meus pais.
Depois o cão disse ao gato:
– Vamos com ela para ver se encontramos os pais dela, está bem?
– Ok!
E partiram os três em busca dos pais desaparecidos. Encontraram-nos
e ficaram os três amigos para sempre.
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A águia
Era uma vez um menino que morava numa casa encantadora. O Pedro
fez anos e os seus pais resolveram fazer-lhe uma grande festa. Ele recebeu muitos presentes mas o seu preferido foi uma águia verdadeira
porque ele era do Benfica.
No dia seguinte, o seu pai foi comprar uma gaiola para pôr a águia.
Passadas duas semanas, o Pedro conversou com os seus pais para libertarem a águia. Num Domingo de sol, a águia foi posta em liberdade.
Nessa noite toda a família adormeceu muito feliz.

A festa na cidade
O pai da Cinderela morreu. A Cinderela vivia com a madrasta e com
as irmãs feias.
A madrasta obrigou a Cinderela a limpar a sala. A madrasta e as duas
irmãs eram muito más. A Cinderela pediu se podia ir à festa. A madrasta
disse que sim mas deu-lhe um trabalho muito grande. Os ratinhos e
os passarinhos apareceram e ajudaram a Cinderela. Rapidamente os
ratinhos acabaram de limpar a sala e a Cinderela já podia ir à festa.
Como é bom ter amigos.
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A folha
Era uma vez uma folha. Enquanto voava encontrou outra folha que lhe
parecia uma grande amiga. Chegou lá e disse:
– Posso festejar contigo?
Ela disse:
– Claro. Como é que te chamas?
A folha disse:
– Eu chamo-me Mimi. E tu?
– Eu sou a Inês. – disse ela.
– Olha, queres brincar às escondidas?
– Sim, disse ela.
Vá, sou eu a contar.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez!
– Aqui vou eu!
A folha procurou a outra, encontrou-a e divertiram-se muito.
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Uma amiguinha
Eu tenho uma amiguinha, a Bárbara. Ela tem o cabelo preto e olhos
castanhos. Eu escolhi-a porque é uma das minhas melhores amigas. Ela
também é minha amiga, espero eu...
Conheci-a na pré, onde brincávamos às escondidas e às vezes à
apanhada. Na escola, às vezes zangamo-nos mas logo no dia seguinte voltamos a fazer as pazes. Nós, normalmente aos fins-de-semana, encontramo-nos e costumamos lanchar e divertirmo-nos juntos.
Às quartas-feiras vou sempre para casa dela porque o meu pai não me
pode ir buscar.
Só espero que ela também seja minha amiga...

Um Natal maravilhoso
O Natal, para mim, é uma ocasião muito especial, porque é o dia em
que se celebra os anos do Menino Jesus. O Natal em minha casa é
sempre muito feliz. Vou-vos contar.
O dia 24, véspera do dia de Natal, eu, os meus primos e a minha irmã
brincamos sempre às escondidas. Este dia de Consoada é sempre
em minha casa e encontram-se lá mais de quarenta pessoas. O dia
25 realiza-se sempre em casa do meu tio Carlos* e comemos sempre
bacalhau, tal como em todos os lares. Eu costumo divertir-me muito.
Quem não gosta do Natal devia gostar.
Nestas épocas mágicas divirto-me sempre muito.

* Na realidade costuma ser ao contrário: a Consoada é em casa do tio Carlos e o dia 25 em nossa
casa.
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Um dia diferente
Quando eu estava no Centro Comercial Colombo numa festa de uma
amiga minha, fui à janela e vi neve a cair. Que giro! Foi a primeira vez
que vi nevar em Lisboa. Há já 52 anos que tal fenómeno não acontecia.
Ficámos todos muito excitados e ao mesmo tempo tristes porque a
neve derretia logo. As pessoas telefonavam umas para as outras a dar
a notícia. Se eu estivesse a ver com a minha mãe ficaria ainda mais feliz!

Regresso às aulas
E passaram-se dez anos...
A Luísa, já crescida, estava no quinto ano e o seu irmão estava no 12°,
porque tinha chumbado no ano anterior. Então eles tinham escolas
novas. A Luísa ia sempre com o irmão à escola, mas hoje era o primeiro
dia.
Passado um bocado, o Miguel foi à casa-de-banho e a irmã estava lá ao
pé, sossegadinha, quando viu um menino a passear pela escola, e ela
seguiu-o. A Luísa chegou a um ponto, parou para descansar e pensou:
«Esta escola é gigante! Vou ver melhor».
Passado um minuto apercebeu-se que se tinha perdido e então exclamou:
– Maninho, maninho!
O seu irmão ouviu-a e foram os dois ao seu primeiro dia de escolinha.
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Dia do Magusto
No dia do Magusto eu comi castanhas quentinhas. Eram muito boas!
Nesse mesmo dia, queria jogar futebol e brincar com as minhas colegas, mas não pude porque tive que ir para as aulas estudar e dar umas
matérias novas. No dia do Magusto, eu, ao comer as castanhas, ia-me
divertindo. Um colega meu pisou o bolo da minha professora e eu rime. Foi engraçado! E a minha colega pisou de seguida, mas ela ficou
com o sapato todo cheio de bolo. Só faltaram as formigas e as moscas
comerem o bolo esmigalhado, se calhar era delicioso também para elas.
Mas não aconteceu. Era giro!
O dia do Magusto foi no dia 11 de Novembro.

A noite de consoada
A Consoada é a véspera do dia de Natal. Comemoramos o nascimento
de Jesus.
Eu passei na casa do meu tio Carlos. Cheguei lá fui ver televisão porque
não tinha quarto de brinquedos. Estava em obras. Chegou a hora de
jantar o bacalhau! Umm... estava delicioso! Adorei este bacalhau. Saímos
da mesa e na sala estávamos a brincar ao «tira o balão». Foi divertido.
E chegou a melhor parte! Presentes!!! A minha mãe ia dizendo para
quem eram os presentes e dava-os. Tive imensos, tais como: uma saia,
uma camisola, um livro, uns chinelos de pêlo, uma botija de água
quente, uma impressora, ...
Gostei de todos os meus presentes! O que gostei mais foi da impressora.
Foi feliz e divertida a minha noite de Consoada.
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A última noite do ano
No dia 31 de Dezembro comemora-se a última noite do ano.
Eu passei em minha casa com os meus primos e primas e mais uma
colega.
Quando o meu primo Miguel chegou, logo a seguir chegaram as
minhas primas.
E brincámos à «fuga».
Foi divertido!
Depois chegaram mais pessoas. Os rapazes tinham um quarto só para
eles e as raparigas também.
E chegou a parte que todos esperavam. Reunimo-nos todos na sala
e cantámos: 10..., 9..., 8..., 7..., 6..., 5..., 4..., 3..., 2..., 1..., é 2007! E todos
comemos as 12 passas e um brinde à passagem do ano!!!
Deitei-me às 4 da manhã e só acordei às 2 da tarde.

O Outono
Eu não gosto nem desgosto do Outono. O Outono deixa cair as folhas
secas, castanhas e amareladas. Eu gosto de ver as folhas a dançarem
no ar e a caírem no chão.
No Outono as temperaturas começam a baixar, as pessoas têm que
andar mais agasalhadas, principalmente as crianças.
Os frutos que se colhem no Outono são: os figos, as castanhas, as uvas
as romãs, os diospiros, as azeitonas, as nozes, etc.
O Outono, para mim, não é muito alegre, porque as chuvas começam
a vir, as nuvens ficam mais escuras e tapam o céu.
No Outono as pessoas podem ir a vários sítios. Os dias começam a
ficar mais curtos e as noites maiores.
O Outono começa no dia 22 de Setembro.

17

Beatriz

O pardal
Era uma vez um pardal que tinha duas filhas, não tinha casa nem comida.
Depois o pardal foi ter ao parapeito da janela de uma casa.
A Dona Luna estava a plantar uma rosa e a ver uma begónia roxa. Logo
a seguir a sua filha Joana estava a cheirar as suas lindas Margaridas.
Então, a Dona Luna ia fazer umas torradas para ela e para a sua filha.
Quando olhou para a janela exclamou:
– Que lindo pardal!
E o pardal assustou-se e fugiu.
A dona Luna disse:
– Espera, volta aqui!
Mas o pardal continuou a fugir.
Num dia de chuva, a sua filha Joana e a dona Luna viram numa árvore
o mesmo pardal. Com o seu guarda-chuva puxou o pardal e os seus
filhotes para o seu bolso.
Quando o pardal acordou reparou que estava numa casa. Então a
dona Luna perguntou-lhe:
– Estás melhor?
O pardal respondeu:
– Piu, piu, piu!
– Ainda bem que estás melhor.
E assim a sua filha Joana, o pardal e a dona Luna viveram felizes!
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A galinha Micas
Se eu tivesse uma galinha chamava-lhe Micas e se nascessem três ou
quatro pintainhos, eu tratava muito bem deles e dava-lhes muita comida
e também brincava com ela e com os pintainhos.
Se a galinha um dia tivesse um ovo eu dava-o a um qualquer senhor
que fosse velhinho e pobre para comprar comida para ele e para a
sua família.
Também dava à Micas miminhos e festinhas.

Carta ao Pai Natal
Querido pai Natal:
Eu gosto muito de ti e também adoraria que trouxesses presentes para
mim e para a minha família.
Os pobres não têm nada. Eu e a minha mãe damos-lhe roupas, acessórios, calças e de vez em quando, comida.
Na realidade, o espírito de Natal é a partilha.
No Natal, adoraria que me desses as seguintes prendas: o Castelo da
Barbie e o Pegaso Mágico, um cãozinho de peluche, um pónei de
peluche e as três fadas da Fairytopia.
Até à próxima! Faz uma boa viagem. Feliz Natal!
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É Primavera
Chegou a Primavera.
Era uma vez uma menina que tinha uma quinta. Ela perguntou ao seu
pai:
– Hoje é Primavera, pai?
– Sim. – disse o pai.
Ela disse:
– É por isso que as nossas árvores estão cheiinhas de flores.?
– Sim – respondeu o pai.
A menina tinha uma amiga e foi convidá-la para ir ao campo.
Então mais tarde depois de virem do campo a menina perguntou à
sua amiga Leonor:
– Não achas que poderíamos passear por outros campos?
– OK!! – respondeu a Leonor.
Elas repararam que do céu vinham andorinhas e cada vez que passeavam pelos campos repararam que estes eram verdes e assim, com muita
alegria, correram ao vento pelos campos verdes!

O racismo
Todos devemos ser bem educados e também não podemos ser racistas.
Por exemplo: na escola aparece um menino com roupa de marca e
um outro menino não tem roupa de marca e ele pede se pode ficar
no grupo deles (eram três) e o outro dizia que não porque não tinha
roupa de marca! Se me fizessem isso eu nunca os perdoaria! Nem que
me fizessem pior!!!
Não podemos ser agressivos nem maus! No caso de alguém ser mau
ou agressivo não devemos bater nem andar à luta!
Eu não sou racista nem nunca vou ser!
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O meu cãozinho
Num jardim público, quando estava a jogar à macaca com uma amiga
minha chamada Luna, encontrei um cãozinho branquinho e peludo.
Peguei-o ao colo e ele começou a ladrar:
– Ão, ão, ão!
– Que dizes cãozinho?
– Ão, ão, ão! – disse o cão.
– Já percebi. Estás cheio de fome! Vou levar-te a casa para almoçares.
Quando acabámos de comer chamei o cãozinho e disse:
– O teu nome vai ser Pantufa. Gostas?
– Ão, ão – respondeu o cão.
– Olha, queres brincar?
– Ão, ão.
Vamos brincar às escondidas. Sou eu a contar: Um, dois, três,... dez!
Aqui vou eu!
Procurei-o debaixo da mesa, da cama, atrás dos móveis, na despensa...
–Encontrei-te! Então estavas aqui seu maroto.
Temos de jantar.
Quando acabámos de jantar fomos para a cama. À meia-noite eu sonhei com o meu cãozinho a brincar.
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A festa de pijama
Um dia o Joãozinho coelho convidou os seus amigos. A Ritinha, o
Mané, a Joaninha e eu, a Kikinhas.
Eu fui de pijama com pantufas de coelhos.
Então à noite, às nove horas, chegaram os convidados de pijama.
O Joãozinho fez bolos, biscoitos...
Todos trouxeram uma prenda. Eu dei-lhe um ursinho de peluche, a
Ritinha um estojo, a Joaninha um avião de brincar e o Mané não tinha
nada, por isso fez um desenho, o «Myke» (dos Monstros & Companhia).
O Joãozinho adorou os presentes. Eu fartei-me de comer os biscoitos
e disse ao Joãozinho:
– Deves estar muito cansado.
– Iá!!!
Dlimdão! Dlimdão! Já é meia-noite! Temos de nos ir embora. Adeus!
Foi a melhor festa de sempre! Então regressaram todos às suas casas e
o Joãozinho foi arrumar tudo.

Uma nova cidade
Eu e um grupo de amigos meus íamos construir uma cidade. Então
fazíamos muitas, muitas casas, plantávamos couves, alfaces, fazíamos
escolas, centros de saúde, uma Câmara Municipal, um Tribunal, hospitais, jardins de infância, ourivesarias, perfumarias, charcutarias, lojas de
roupa, restaurantes, parques, etc.
E eu disse:
– Por hoje acabou! Estou exausta.
– Eu vou dormir. Vêm?
– Sim. – disseram todos ao mesmo tempo.
Quando nós chegámos deitámo-nos na cama e dormimos profundamente.
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Conseguimos!
Era uma folhinha ainda menina que estava pegada à sua árvore, a Tília.
Quando chegou o Outono desprendeu-se e foi parar à Ribeira da
Jarda.
Essa ribeira era verdinha, alegre e com uma ponte muito bonita.
A folhinha tinha muitas irmãs que também se desprenderam da Tília,
mas voaram para outros sítios mais longe. A ribeira era faladora, adorava falar com as folhas. Ela disse:
– Porque choras?
– Caí da minha arvorezinha. – respondeu-lhe.
A ribeira tornou a falar:
– Olha, eu posso-te levar daqui para fora, mas tens que tirar aquele
monte de pedras para eu tentar fazer-te desaguar!
– Eu sou muito leve, não consigo! – disse ela tremendo de frio.
– Já sei! Vou chamar os meus amigos peixes e o Sr. Polvo para conseguirmos fazer-te desaguar! – disse a ribeira.
O Polvo e os peixes ouviram a ribeira dizer aquilo e apareceram logo.
– Tentem tirar estas pedras! Por favor!!!! – exclamou a folhinha.
Eles finalmente conseguiram e a ribeira, com a sua água, conseguiram
arrancar a folhinha dali.
Ela então viveu muito bem, muito contente e feliz.
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As vindimas
Era uma vez uma menina que se chamava Bia. Ela era bonita, inteligente
e amiga.
Quando estava a passar, viu um menino a apanhar uvas e disse-lhe:
– Precisas de ajuda?
– Sim! – respondeu o menino.
Passadas algumas horas eles despediram-se um do outro e foram os
dois às suas vidas. A menina chegou a casa carregada de uvas e disse
à sua mãezinha:
– Mamã, podes ajudar-me num trabalho?
– Que tipo de trabalho? – perguntou a mãe.
– É para eu pisar as uvas. Quando estava a passar no campo encontrei
um menino que estava a apanhar uvas e eu perguntei-lhe se o podia
ajudar e ele deixou. Então eu preciso que me ajudes a pisar as uvas.
– Está bem! – respondeu a mãe.
Então assim foi, eu e ela pisámos as uvas e divertimo-nos à grande!

A minha linda casa
A minha casa é cor-de-rosa clarinho e branco. Eu, há pouco tempo,
pintei a minha casa e ficou um espectáculo! A minha sala de estar tem
um sofá grande e um pequeno. O meu quarto é grande, tenho muitos
brinquedos e duas secretárias. Também tenho um quarto de dormir e
três casas-de-banho. Mesmo em frente de minha casa há outra igual
e ao lado existe um jardim com muitas árvores e bancos e às vezes, os
senhores vão passear os seus cães. Às vezes eu também vou para lá.
Eu adoro a minha casa!
De vez em quando, as minhas colegas e os meus familiares vão lá a casa:
nas festas, nos anos, quando há jogos de futebol,...
Na janela da minha sala às vezes vejo foguetes e uma rotunda com
água de várias cores.
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O meu animal preferido
O meu animal preferido é o Coelhinho. Eu acho que os coelhinhos
são giros porque gosto de os ver deitados, em pé e a correr em alta
velocidade!
Eu tenho uma coelhinha. Ela é branquinha, tem pintas pretas e chamase Pintinhas. Quando eu a chamo, ela, às vezes, vem logo ter comigo,
mas outras não.
A minha coelhinha come feno, ração para coelhos e bebe água. Dá
muito trabalho a limpar a gaiola dela. Temos que por umas coisinhas
para ela fazer chichi, lavas a gaiola, pôr um bocado de ração para
coelhos e colocar feno.
Ela assusta-se com as bicicletas e adora roer fios, madeiras e o meu
peluche.
Onde ela adora estar é nos buracos apertados e estreitos e ela tenta
ir para a sala só que nós não a deixamos ir. Às vezes ela faz asneiras e
nós zangamo-nos.
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Meninos de todas as cores
Só existem quatro raças: branco, negro, amarelo e vermelho.
Apesar de termos outras cores somos todos iguais. A maioria das pessoas não acha e gozam umas com as outras. É claro que ficam magoadas com os nomes que chamam umas às outras.
Eu sou branca e até gostava que tivesse na minha escola um menino
vermelho e um amarelo. Ia ser divertido aprender chinês! Mas aprender
a escrever não, pois eu nem sequer percebia como se fazia o «a» ou o
«e» em chinês.
Se me gozassem eu ficaria chocada. E dizia-lhes:
– Somos todos iguais! Eu sou branca vocês são negros e devemos
respeitarmo-nos uns aos outros.
Era assim que eu agia se me gozassem, mas não batia nem magoava
nem nada. Acalmava-me.
Não devemos gozar com os outros porque ficam magoados.
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Uma nova amizade
Era uma vez uma árvore que estava muito sossegada, a relaxar ao pé
de umas amigas no parque. Disse:
– Que dia fantástico! Não acham meninas?
– Humm, humm! – responderam elas em coro.
Passados uns minutos, de repente escureceu e começou a chover.
E a árvore resmungou:
– Que horror! Estava um dia tão lindo e agora ficou tão feio!
– Também acho! – disse uma das árvores.
– Buaaaá!!!
Um grande e forte trovão ecoou no céu escuro.
– Aaaah! – exclamou uma das árvores. – Um trovão!!!
Então o trovão disse com a sua voz assustadora:
– Eu sou o trovão mais forte e assustador! Bruaaaá!
A árvore nervosa disse:
– Sr. Trovão, o que fez ao lindo dia que estava?
– Estou a regar as plantas!
– Sim senhor, mas...
– Não digas nada! – ordenou ele – ainda não aprendeste que a trovoada, enquanto chove, dá água às plantas e às árvores?!
– N... não. – disse ela amedrontada. – Porquê?
– Ah, ah, ah! És uma tola! Porque a água faz crescer as plantas!
Dahaaaa!!!
– Ah! Pois.
– Ficas a saber! – disse a voz grossa. – Estamos amigos?
– Sim.
A árvore aprendeu, neste dia, uma coisa nova: que a água faz crescer
a natureza.
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No Verão...
A minha estação do ano preferida é o Verão.
No Verão podemos escorregar nos tubos de água, tomar banho nas
piscinas e assim descansar, relaxar, ...
Eu adoro o calor, podemos andar com roupas mais frescas e podemos
ir à praia. É tão bom!
Mas uma coisa é certa: os dias são mais longos e as noites mais curtas!
E também no Verão há férias! Podemo-nos deitar mais tarde, ir para a
piscina à meia-noite, brincar até mais tarde...
Posso convidar colegas para brincar e também costumamos alugar uma
casa no Algarve e posso convidar uma colega para passar connosco as
férias. De certeza que seria fantástico!
Por isso, o Verão é uma estação muito especial para mim.

As árvores
As árvores dão-nos tantas coisas!
Nós, os humanos, temos que lhes dar dióxido de carbono para elas
poderem fazer oxigénio.
À medida que as árvores e plantas crescem, nós temos que as alimentar
para elas sobreviverem. E as árvores também nos dão o papel, através
dos seus grandes troncos, que vão para as fábricas de celulose que os
transformam em pasta de papel.
Ah! Acabei de me lembrar que os seus grandes troncos também dão
a madeira para fazer móveis, mesas, cadeiras, etc.
As árvores dão-nos também dezenas de frutos, como a laranjeira, a
macieira, a pereira,...
Nós precisamos da cortiça para muitas coisas. Se o sobreiro não existisse não havia cortiça! E também nos protegem do sol, dando-nos
sombra.
Se não existissem árvores também não havia vida.
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Ontem, quando me
levantei, já era dia
E isso quer dizer que a Primavera está a chegar e os pássaros começam
a voltar de outros países para Portugal.
Mas, quando acordei de manhã, fui lavar a cara e vi que eu estava mais
pequena. Fui-me medir e só tinha 1cm.
Depois o meu pai disse:
– Beatriz? Acor... da.
Quando ele olhou para a cama não estava lá ninguém. Procurou em
seu redor mas nada.
– Pai! Aqui! Aqui em baixo! – exclamei eu.
Ele olhou para o chão e pegou em mim. Reconheceu-me e disse:
– Beatriz? És mesmo tu, filha?
– Sou, pai!
Eu desatei a correr e fui contar o que se passou comigo à minha mãe
e à minha maninha querida. A mãe ficou de boca aberta e quase que
entrou uma mosca lá para dentro.
Eu fui para o meu jardim, só que depois vi uma abelha, que me ia picar.
– Ahhhhhh!
Acordei em pânico e disse:
– Ah! Felizmente foi só um pesadelo.
Entretanto, fui tomar o pequeno-almoço e tudo voltou ao normal.
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Um dia de Carnaval
Eu vou-vos contar o meu Carnaval de Domingo, porque na terça-feira
choveu e eu não fiz grande coisa.
Fui a três sítios com uma colega chamada Bárbara, a irmã dela e a
minha irmã.
Fui mascarada de chinesinha, com um chapéu engraçado. A minha
colega também foi com o mesmo disfarce e a irmã dela, a Pipinha,
foi mascarada de Branca de Neve. E temos também uma princesinha!
A minha maninha foi vestida de princesa!
Fui primeiro à Ericeira, onde vi que o mar estava muito bravo e que até
parecia que queria conquistar terra, como os reis. Almocei lá.
Depois fui a Mafra para irmos brincar no jardim, mas tive pouca sorte...
o jardim estava fechado, mas fartei-me de ver outros meninos mascarados.
Fui também ao convento onde vi o mais bonito carrilhão de sinos, mas
é pena... não o ouvi.
Mais tarde fui lanchar à «Periquita», onde comemos os famosos travesseiros. Hum! Mnham! Eram muito bons!
A seguir visitámos o pátio do palácio da vila de Sintra. Lá tirámos muitas
fotografias e corremos atrás dos pombinhos, depois à apanhada e às
escondidas.
E chegou a hora que ninguém esperava. A hora da despedida!
E a irmã da Bárbara fartou-se de chorar porque não se queria vir embora.
Foi assim o meu Carnaval de Domingo.
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Onde está a serra
de Sintra?
Era uma vez duas detectives, a Sara e a Milú. Elas queriam ir passear
pela serra de Sintra mas quando lá chegaram não viram nada.
– Mas... mas... onde é que está a serra de Sintra?! – perguntou a Sara
que quase desmaiava.
– Isso pergunto eu – disse de seguida a Milú de boca aberta.
Foram em direcção à serra e entraram num nevoeiro que a tapava
muito tapadinha.
Depois olharam para o chão e viram muitas pegadas, pegadas castanhas.
Elas seguiram-nas e encontraram uma gruta escura e fria. Entraram e
passaram para um mundo desconhecido. Era pobre, com cores escuras e cheio de poluição. Viram várias serras que também tinham sido
roubadas por alguém. E ao olharem à sua volta, repararam em homenzinhos pequenos e castanhos que não faziam nada. Uns brincavam,
outros relaxavam em espreguiçadeiras e não trabalhavam.
Eles foram ter com um destes habitantes e perguntaram que sítio era
aquele. Ele disse que aquele era o mundo da preguiça. Elas conversaram com ele e chegaram a um acordo: eles, os castanhos, passavam a
trabalhar e colocavam as serras roubadas nos seus sítios respectivos e
a Sara e a Milú iam ajudá-los.
E esse mundo desconhecido passou a chamar-se «mundo Mãos-à-obra», ficando mais verde e colorido, ou seja, mais feliz!!!
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Uma amiga
Eu tenho uma amiga, a Bárbara.
Ela tem o cabelo preto, olhos castanhos e é uma menina normal, que
nem é vaidosa nem tímida. Nós somos amigas e umas vezes brincamos
às escondidas, a maior parte do tempo é à apanhada com todas as
raparigas e de vez em quando são as raparigas a apanhar os rapazes
e vamos trocando...
Eu gosto de brincar com ela e às vezes é muito divertida!
Eu, a minha irmã e a Bárbara, passamos muito tempo juntas. Um dos
dias foi quando ela foi dormir a minha casa. Era a primeira vez que
alguém vinha passar lá a noite.
À tarde também lanchamos sempre juntas.
Já nem me lembro das vezes que nós nos zangámos, mas logo no dia
seguinte, voltamos a fazer as pazes.
Espero que ela também seja muito minha amiga.
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A ovelha Palmira
Era uma vez um rebanho com o seu pastor. Todos os dias o pastor ia
para o cume de um monte.
Um dia, uma ovelha chamada Palmira viu uma linda borboleta muito
colorida. Então foi atrás da borboleta que estava sempre a pousar de
flor em flor.
Quando a ovelha se deu conta que se tinha afastado, ficou muito assustada.
– Onde estou? Que lugar feio e negro é este? – perguntou ela muito
admirada.
Naquele instante, apareceu um urso castanho e peludo que mais parecia uma bola de pêlo.
O urso, quando viu a ovelha, tencionou logo comê-la. Então começou a correr atrás dela e esta fugiu o mais rápido possível. Quando o
urso, com os seus enormes dentes, estava quase a dar uma dentada
na ovelha...
– Pum! – um barulho estranho que bateu em cima da cabeça do urso.
– Pum!
O pastor, era ele que batia com o seu bastão na cabeça do urso.
Avisou-o para nunca mais se meter com uma ovelha e, a partir daí, ele
nunca mais comeu ovelhas.
Moral da história: a curiosidade pode ser perigosa.
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Um dia de Páscoa feliz
Eu estive quatro dias de férias, mas o dia que gostei mais foi do último.
Fui a Guimarães, onde visitei o seu famoso castelo onde D. Afonso
Henriques nasceu. Depois fui ao Palácio dos Duques de Bragança, que
tem uma linda igreja onde as rainhas e os reis iam rezar.
Entretanto, também fui à capela de S. Miguel onde o nosso primeiro rei
foi baptizado. Depois fomos almoçar à zona mais antiga de Guimarães,
onde se encontravam muitas igrejas conhecidas. Por último, visitei a citânia de Briteiros. Foi a primeira vez que vi uma! Nela, havia duas casas
reconstruídas para as pessoas verem como elas eram antes.
Também soube que os pais, antigamente, dormiam numa casa e os
filhos noutra, o que quer dizer que viviam separados.
Adorei este dia de Páscoa.

Maria Palhacinha
Eu tenho uma empregada de quem gosto muito: a Maria.
Ela adora brincar e divertir-se connosco durante os intervalos das aulas:
costuma fazer palhaçadas engraçadas e muitas patetices.
Por exemplo: outro dia, a Inês e a Luna estavam a ler uma história em
voz alta quando a Maria apareceu e começou a ouvi-la. Estava a Inês a
ler a frase que começava «No bosque» quando a Maria a interrompeu
dizendo que lá havia coelhos, borboletas e outros animais a brincar.
Nós rimo-nos com os gestos que a Maria fazia ao mesmo tempo que
falava. Então a Inês, quando parou de rir, recomeçou a leitura dizendo
«No bosque». A Maria voltou a interromper e disse «Dois bosques?!
Mas afinal quantos bosques é que há?». E voltámo-nos a rir loucamente.
Mas nem tudo corre bem durante as nossas brincadeiras: ninguém
gosta do terrível defeito que ela tem: põe-nos sempre de castigo
quando fazemos uma coisa que está menos bem. É esta a minha empregada preferida, porque gosta de se divertir, apesar dos castigos...
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O coelhinho comilão
Uma família de coelhos que vivia num pequeno e sossegado bosque
era formada por um casal e três filhinhos chamados Orelhudo, Orelhitas
e Orelhinhas, que era o mais traquina.
O Orelhinhas tinha o vício de ser comilão. Todos os dias ele saía de
casa bem cedinho e só voltava ao anoitecer, ou seja, de certeza que
andava a fazer traquinices...
– Não podes andar tanto tempo por aí, não vês que é perigoso? –
disse a mamã coelhinha.
Claro que o Orelhinhas não lhe ligava e continuava com o hábito de
voltar tarde.
Num dia de tempestade, voltou para casa mais cedo do que era habitual Não se estava a sentir muito bem. Então resolveu saltar para a
cama e descansar.
Até que tiveram que chamar o médico e ele assegurou-os de que o
Orelhinhas sofria de uma indigestão.
Então ele confessou:
– Fui a uma horta e..., e..., comi... três sacos cheios de cenouras...
Então, reconheceu que a vida não é só comer e a partir daí fez uma
«super-dieta» para ficar mais elegante.
Moral da história: nem sempre os filhos têm razão nas coisas que dizem,
amigos.
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A mesa e a cadeira
Sabiam que a mesa e a cadeira são objectos muito importantes?
Esta história que vos vou contar é sobre uma mesa e uma cadeira que
estão sempre a discutir sobre qual é a mais importante. Começa assim:
Quando a mesa estava a dormir, a cadeira começou a reclamar:
– Deves pensar que podes estar sempre a descansar! Não levas com
um peso de 90 kg como eu às vezes levo.
– Deixa-me dormir! Quero descansar! É que amanhã temos aulas e vou
ter que aguentar como os livros em cima de mim.
– Isso não te faz mais importante do que eu – disse a cadeira – Eu sirvo
para as pessoas e os meninos trabalharem, estudarem...
– E quem é que leva as coisas bonitas como jarras, naperons, flores
coloridas...?
– Para tua informação as pessoas comem sentadas.
– Pois, mas a comida está em cima das mesas.
Entretanto a mesa chegou a uma conclusão:
– Esta discussão não está a resolver nada! Fazemos as pazes?
– Sim – confessou a cadeira que também já estava farta da discussão.
Então reconheceram que são ambas importantes, já que cada uma
delas não passa sem a outra!
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Tudo é lindo!
Eu estava com os pés na água e vi coisas maravilhosas: conchas muito
coloridas, corais que tinham dezenas de braços, algas verdíssimas, o
sol reflectido na água azul, pérolas brancas e muitas outras coisas mais.
– Uau! Que lindo. – disse eu, toda espantada, enquanto a Menina do
Mar olhava as algas com muita atenção.
– Quem me dera respirar debaixo de água como tu. Era o meu maior
desejo – disse eu.
A Menina do Mar pensou, pensou, até que se lembrou.
– Ah! Já sei como podes ficar uma sereia!
– Como?
– Primeiro tenho que encontrar as «algas dos desejos» e tu vais ter que
as comer.
A Menina do Mar mergulhou, nadou e nadou, até que encontrou as
«algas dos desejos» e trouxe-as até terra.
Eu comi e transformei-me em sereia de cauda azul brilhante.
Depois fomos nadar pelo mar e encontrámos também conchinhas!
Umas eram amarelas, outras azuis, verdes e algumas vermelhas.
Quando me fui embora, esse dia ficou para sempre na minha cabeça
guardado.
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Que grande confusão!
Quando esta manhã acordei vi uma coisa extraordinária: neve!!! Vi
neve!! Fiquei espantada, mas vi que a neve em vez de ser branca era
cor-de-rosa!
Depois estranhei e vi as coisas todas trocadas. Vi macacos a voar, leões
marinhos que passaram a ser leões terrestres, vi pássaros a voar de
pernas para o ar, cientistas a fazer barro e as pessoas estavam com
luvas postas nos pés e os sapatos nas mãos. Fiquei desanimada ao ver
um cão a ter filhos e a cadela a dormir de pé.
Depois a neve desapareceu e os insectos estavam cor-de-rosa. E começou a chover elefantes.
E eu estava à procura do causador desta situação!
– Encontrei-te! Apanhei-te! – disse eu – agora vais pôr o mundo todo
em ordem! Despacha-te!
A bruxa Zaraga teve que o fazer e então o mundo ficou em ordem.
E ela aprendeu que a partir de agora não vai fazer mais asneiras.
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A gotinha feliz
A gotinha de água estava quase em gelo, ela estava, feita estátua a cair
de uma folha redonda que se situava quase no cimo de uma árvore.
Essa árvore estava mesmo encostada a um rio que passava com água
gelada e a gotinha fazia parte desse rio.
Até que mais tarde a gotinha passou-se de vez e abanou, abanou mas
nada. Nem valeu a pena fazer tanto esforço porque nada aconteceu.
Mas ela não era mulher de desistir! Então esteve toda a tarde a fazer
um grande esforço para sair dali.
A folha disse:
– O que é que estás a fazer?
– Tou... tou a tentar sair daqui! – disse a gotinha com vergonha – É que
eu estou quase em gelo e este é o meu rio e quero voltar para ele.
A folha interrogou-a:
– Como?
– Isso queria eu saber! – exclamou ela.
– Então eu ajudo-te!!! – prontificou-se a folha.
A folha chamou um bando de pássaros. Eram muitos!!!
A folha explicou-lhes o caso e os pássaros começaram a bater as asas
até fazerem vento
Depois a gotinha caiu e regressou à sua família, o rio.
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Que susto!
Era uma vez uma casa que tinha uma chama em cima da mesa junto
à janela. Havia uma borboleta muito curiosa que queria entrar e ver
aquela casa por dentro, só que a chama avisou-a para ela não entrar.
Mas a borboleta era muito teimosa e resolveu entrar, ou a bem ou a
mal.
– Olá! Resolvi entrar. – disse a borboleta à chama.
– Olha, mas não podes entrar. Há lá o Pavão da Noite! – disse a chama,
sem conseguir dizer o que queria.
Depois a borboleta esvoaçou pela casa a observá-la com muita atenção.
Até que... viu a mesa mais bonita à face da terra!
A borboleta poisou e olhou-a com muita firmeza.
Entretanto ouviu-se um ruído muito esquisito. Pareciam passos, passos
de um humano.
A borboleta assustou-se.
– O que... é... isto? – perguntou ela amedrontada e a tremer, que mais
parecia um pica-pau a picar um tronco de uma árvore.
O humano chegou à mesa da cozinha e gritou:
– Ah! Sai! Sai já pela janela!
A borboleta saiu muito assustada e perguntou à chama:
– Quem é? Quem é?
– É uma humana. – disse a chama sem ter medo de o dizer.
A borboleta nunca mais voltou aquela casa «assombrada».
E aprendeu que não se deve entrar dentro das casas das pessoas.
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O meu desejo
Eu tenho um desejo e queria que ele se realizasse: era dar uma volta
ao mundo inteiro. Deveria ser giro, mas o problema é que não tenho
dinheiro que chegue. O que penso fazer para o concretizar é juntar
muito, muito dinheiro para o meu desejo se realizar.
As dificuldades que poderei ter são de convidar uma pessoa, ou o meu
pai ou a minha mãe. Não sei bem quem me poderá ajudar, se calhar
vou pedir a um outro familiar meu.
Irei sentir-me bem se ele se concretizar. Ficarei muito, mas mesmo muito
feliz e assim poderei conhecer mais coisas e também muitos mais países!

Luís, vê onde metes o nariz!
Como o Luís era muito curioso, disseram na televisão que havia uma
ave à solta, algures pela floresta principal.
E como já sabemos, este Luís mete sempre o nariz em tudo, com uma
curiosidade que já é demais!
Então, lá foi ele caminhando até à floresta principal.
De repente...
– Oi! Como vai isso, pá?! – exclamou uma voz muito aguda, que mais
parecia um papagaio apaixonado.
– Vai... vai bem... mas quem és tu?
– Mas quem é que havia de ser? Sou o Coelho Barnabé! Já sei, andas
à procura daquela ave.
Então lá foram os dois à procura da ave.
Procuraram, procuraram... mas nada.
Até que alguém gritou:
– Está aqui! Encontrei-a, que gira! – foi o nosso querido Luís que a
encontrou. Entretanto foram levar a ave às autoridades.
A ave, assim, passou a estar com o Luís e com o coelho, vivendo felizes
para sempre.
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A girafa que queria ser
galinha
Estava a galinha a fazer a cama, quando...
– Bom dia! – disse a girafa, que mal chegou à sua casa encantada foi
logo por a comida no «anti-frigoríficos».
A galinha cumprimentou-a e, quando acabou a sua tarefa, desejou a si
própria ir fazer umas compritas logo de manhã para descansar.
A girafa começou a refilar para si.
– Grande lata. Ela vai à sua vida e eu tenho que ficar aqui feita espantalho...
Quando a D. Galinha voltou começou a ler o papel de uma poção que
dizia «se quiser fazer com que uma girafa se transforme numa galinha
faça a seguinte poção: coloque manteiga num copo, depois esmague
um morcego sem asas, junte vinho tinto e mexa bem mexido».
Então, como a galinha sabia que o desejo da girafa era também ser
galinha fez a poção.
Sem a girafa saber, a galinha colocou a poção num copo vazio e pediu
para a girafa beber.
– Que nojo!!
E então, Tcharamm!!!
Ficaram assim as melhores amigas para sempre.
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Se eu fosse uma andorinha
Se eu fosse uma andorinha e tivesse pelo menos 3 filhinhos alimentava--os muito bem e educadamente. Se eu os fosse ensinar a voar a
primeira viagem que faria era dar uma volta ao mundo. Ia ser radical!
Se eu desse essa volta ao mundo claro que passaria por sítios quentinhos para os meus filhos não ficarem doentes e eu não me estar a
chatear. Se não tivesse filhos o meu «emprego» seria dar a mesma volta
ao mundo e depois voltar toda cansada, mas claro que também não ia
para sítios poluídos mas sim para sítios com mais espaços verdes.
Gostaria de viver também num lar com piscina e escorregas aquáticos.
Também iria para a África do Sul para relaxar e apanhar com o sol na
cara. Se eu fosse uma andorinha faria isto tudo, se pudesse, claro...

A ilha do tesouro
Estava eu a rezar para o crocodilo já estar morto, quando...
– Olá!!! – exclamou uma voz esquisita e rouca.
– Quem... és... tu? – gaguejei eu muito admirado – um papagaio?
O papagaio identificou-se e começou por contar uma história em que
debaixo da terra da ilha havia um baú cheio de riquezas e quem o
apanhasse seria muito rico.
Então em concordei em procurá-lo.
Percorremos montes, rios, lagos, árvores, florestas, jardins...
– Ainda não encontrei nem mesmo uma pedra ou uma conchinha do
mar! – exclamei eu furiosa e com os olhos zangados, mais parecendo
um diabinho.
– A quem o dizes!
Até que... encontrei! Estava o tesouro debaixo da pedra mais esquisita
à face da pequena ilha.
E a partir daí, a ilha passou a chamar-se «Ilha do Tesouro».
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Os animais domésticos
Era uma vez um cão. Este não é um cão qualquer, é o Rufus.
Num lindo dia de Verão, o gato Tareco foi ao quintal do Sr. Joaquim
para falar com o cão Rufus.
– Olá! Sabes o que são animais domésticos?
– Não... não faço ideia. O que são?
– Animais domésticos são aqueles animais que os humanos podem ter
em casa. Por exemplo: tu és cão, eu sou gato e temos ambos um dono.
Agora diz-me se o peixe é um animal doméstico.
– Am... acho que é – disse o cão com toda a certeza do mundo.
– Porquê? – questionou o gato.
– Porque os seres humanos podem ter peixes em casa.
– Boa! Está certo. E uma baleia?
– Não.
– Porquê? – perguntou outra vez o gato.
– Porque a baleia não cabe dentro de um aquário, e também porque
não existem aquários do tamanho de uma baleia! – explicou claramente
o cão.
No dia seguinte, foram ambos para a escola.
O professor deu uma ficha com perguntas e uma delas dizia: «explica
por palavras tuas o que são animais domésticos».
O cão pensou: vale mesmo a pena termos amigos para aprendermos
coisas novas.
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Férias de verão
Este Verão, fui para Espanha com os meus pais e com a minha mana.
Fiquei aí quatro dias e fui para a Isla Mágica, um grande parque de
diversões e muito fresquinho, pois tinha água a saltar-nos para cima.
Depois parti para Altura, no Algarve, onde fui passar um dos dias ao
Aquashow, um parque aquático com vários tubos para escorregar e
piscinas para refrescar. Voltei para casa para os meus pais trabalharem,
pois o dinheiro acabara e tínhamos de o recuperar.
Quando o recuperámos fomos uma semana para o Alvor, também no
Algarve. Fomos a um dos melhores e mais divertidos parques aquáticos,
o Slide&Splash.
Depois voltámos para casa, com a escola a bater à porta, mas claro que
ficámos ainda algumas semanas em casa.

Uma página do meu diário
Olá. Eu chamo-me Beatriz e vou contar como foi o meu dia de hoje.
Acordei de manhã ensonadíssima com o rádio ligado. E, como, sempre,
fui lavar-me e vestir-me. Cheguei à mesa para comer e reparei que só
tinha dez minutos para ir para as aulas. Então, comi apressadamente e
sentei-me no meu Mercedes. Mal cheguei à escola, peguei nas pastas
e fui para a aula de matemática.
Como não me apetecia ter matemática, pus-me a conversar com o colega do lado que era muito interessante. Chegou o fim da aula e não
tinha percebido nada da matéria.
No recreio do lanche, olhei em volta e vi o rapaz mais bonito do
mundo! Era loiro e de olhos verdes. Pus-me a conversar com ele toda
corada. Quando tocou, despedi-me dele e fui para a aula seguinte:
educação física. Que bom!
Acabada a aula, fui para casa estudar a matéria de matemática.
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Pegadas de uma infância feliz

Ser livre é...
Ser livre é
Rebolar na relva
Saber imaginar...
A poesia a cantar,
Os versos a brincar,
E a imaginação...
Está-se a aproximar
Todos somos livres!
Todos somos irmãos!
Todos somos amigos!
E todos somos felizes!
Temos de aproveitar a vida,
Não a podemos desperdiçar!
Somos livres de fazer o que quisermos...
Sem exagerar!
Se leres um poema,
Imagina a liberdade...
Que nele está lá escrita!
E olha a verdade
Que cada verso te transmite
Cada palavra diz algo
Que irás descobrir...
O que é para ti a liberdade?
Para mim,
Essa palavra quer dizer
Felicidade!
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Todos os textos deste livro
foram escritos pela Beatriz.
Apenas foi feita uma revisão gramatical,
mantendo-se o espírito e inocência
das composições originais.

“Todos os pais gostam de apreciar com a família e com os amigos mais íntimos, as fotos, as
obras de arte e as tropelias dos seus palmos-e-meio, mas raramente partilham as peculiaridades das fases e vivências da primeira infância através dos seus testemunhos escritos,
onde cada palavra, cada frase, é o espelho da
sua alma, na sua mais pura forma.”

