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PREFÁCIO
O mundo encantado das histórias e a sua magia abre-se em todo o seu esplendor quando de forma sustentada, pela motivação intrínseca, pelos pais e educadores e sobretudo pelas escolas e professores, crescemos
com essas histórias. Fruto da sua experiência no ensino e em vários níveis que vão desde o primeiro ciclo do
ensino básico ao ensino superior, a Maria João Torres trilhou um caminho verdadeiramente encantado no
qual aliou as histórias do quotidiano escolar como mote, não só para o despertar e motivar constantemente
para a leitura e a escrita mas também, e sobretudo, para o crescimento global que cada um poderá ter com
essas mesmas histórias. São as suas histórias, mas acredito que da sua leitura muitos serão aqueles que se
irão rever na sua construção e que isso proporcionará um crescimento global.
A perspetiva de um livro não se restringir a esse mesmo suporte sempre foi uma premissa da Maria João
Torres, que ao conceber um amplo e vasto conjunto de recursos educativos a disponibilizar online permitirá
a todos os educadores e professores trabalharem cada uma das suas histórias de forma integrada. É assim
que se constrói o conhecimento, partindo das histórias e que com elas cresceremos.
Uma leitura que se recomenda, vivamente, fruto de um trabalho metódico, organizado, estruturado e
criativo da Maria João Torres que acredito muito contribuirá, seguramente, para o crescimento de quem
tiver este livro e todos os recursos associados como referência e os trabalhar com os seus alunos. E só isso,
irão ver, será também uma linda história mais para contar, para crescer!
José Alberto Rodrigues
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NOTA INTRODUTÓRIA
7OW[\WXMTIM[KZQ\ILMPQ[\~ZQI[KWUKIZn\MZML]KI\Q^WM[\M^M[MUXZMXZM[MV\MVWUM]XMZK]Z[WXZWÅ[sional. Contudo o despoletar e o tornar realidade deste gosto surgiu recentemente aquando de um convite
para participar no concurso de Histórias da Ajudaris´16. O convite foi aceite e, coletivamente, com os meus
alunos do 2º ano de escolaridade, foi produzida e remetida uma história sob o tema «Alimentação».
,M[LMM[[MLQIMIX~[\MZKWV[]T\ILWW[Q\MLI)R]LIZQ[[]ZOQ]]UVW^WLM[IÅWY]MIOWZI[MKWVKZM\QbIM
que assenta essencialmente na seleção de algumas histórias com caráter educativo e cujo público-alvo não
se restringe apenas às crianças mas a todos os que representam um papel crucial no seu desenvolvimento,
como pais, professores e educadores. Aos professores que pretenderem utilizar as histórias deste projeto no
desenvolvimento das suas aulas serão disponibilizados, no site da Ajudaris, recursos educativos e algumas
estratégias de articulação para o 1º Ciclo do Ensino Básico.
Maria João Torres
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O ENCONTRO DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
Numa noite de lua cheia, num parque onde tudo podia acontecer mas nunca acontecia nada, algo de
diferente se passou.
)T]IQT]UQVI^IXZI\QKIUMV\M\WLWWXIZY]MMW[M[K]\MQZW[Y]MM[\I^IUIKIUXILW[XIZIXI[[IZWÅU
de semana, estavam felizes por poderem estar à conversa com luz natural. Conversaram até muito tarde e,
quando se foram deitar, adormeceram rapidamente.
Por volta das quatro horas da manhã, Luana começou a ouvir uns ruídos estranhos e abriu o fecho da
tenda para ver se percebia o que se passava. Como não viu nada e os ruídos tornavam-se cada vez mais
audíveis, resolveu acordar a sua amiga Sol para saber se também ela ouvia aqueles sons. Com as cabeças
NWZILI\MVLI4]IVIM;WTWTPIZIUXIZI]UTILWLMXWQ[XIZIWW]\ZWMXWZÅU]UIXIZIIW]\ZI4]IVI
foi a primeira a falar e perguntou:
– Estás a ouvir, Sol?
– Sim, estou a ouvir e parecem-me vozes. – respondeu Sol.
– Mas quem será que está acordado a esta hora? – perguntou Luana.
– Não sei, o que achas de irmos ver? – perguntou Sol.
8ZMWK]XILIXWQ[VrW[IJQIWY]M[QOVQÅKI^IUIY]MTI[^WbM[4]IVIIQVLIM[\M^ML]ZIV\M]UJWKILW[MU
responder, mas depois decidiu que o melhor seria mesmo descobrirem o que se estava a passar, até porque
não iam conseguir dormir.
Colocaram sobre os ombros uma peça de roupa quente, pois o tempo tinha arrefecido e começaram a
andar no sentido de onde lhes parecia que vinham as vozes. Andaram, andaram até que pararam junto
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a uma árvore e esconderam-se pois o que viam não parecia real. Junto a uma fogueira estavam reunidas
I[XZQVKQXIQ[ÅO]ZI[OMWUu\ZQKI["W9]ILZILW#W+yZK]TW#W<ZQpVO]TWMW:M\pVO]TWV]UOZIVLMLMJI\M
sobre como é que a partir delas se poderiam construir sólidos geométricos.
4]IVIM;WTJMTQ[KIZIU[MXIZI^MZQÅKIZMU[MVrWM[\IZQIUI[WVPIZUI[OZQ\IZIU\rWIT\WY]MI[ÅO]ZI[
geométricas levantaram-se e foram ter com elas.
·79]ILZILWXWZ[MIKPIZQUXWZ\IV\MXWZ\MZW[TILW[\WLW[QO]IQ[NWQWXZQUMQZWINITIZMXMZO]V\W]"
– O que é que vocês estão a fazer aqui? Não sabem que esta é uma reunião particular?
Espantadas com o que estavam a ver e a ouvir, Luana e Sol responderam, a gaguejar, que não queriam
incomodar e que já se iam embora.
)[ÅO]ZI[OMWUu\ZQKI[KWUWM[\I^IUKWULQÅK]TLILM[MUKPMOIZI]UKWV[MV[W[WJZMWLMJI\MY]M
estavam a ter, resolveram colocar-se perante Luana e Sol e pediram-lhes, uma vez que elas já teriam aprendido na escola, que as ajudassem a descobrir que sólidos geométricos é que poderiam construir.
5IQ[LM[KIV[ILI[XWZXMZKMJMZMUY]MIÅVITI[ÅO]ZI[OMWUu\ZQKI[IXMVI[Y]MZQIUIR]LI4]IVIM;WT
sentaram-se com elas junto à fogueira, e depois de se apresentarem, Luana explicou tudo o que a professora
lhes tinha ensinado.
>QZW][MXIZIW9]ILZILWMLQ[[M"
·<]u[IVQKIÅO]ZIOMWUu\ZQKIY]MXWLMKWV[\Z]QZ]UK]JW7Y]MuXZMKQ[WuY]M[MR]V\MU[MQ[
9]ILZILW[XWQ[WK]JWuNWZUILWXWZ[MQ[NIKM[<IUJuUXWLM[IR]LIZIKWV[\Z]QZW]\ZW[[~TQLW[MV\ZMMTM[
IXQZpUQLMY]ILZIVO]TIZXWQ[[MZn[IJI[M
·-V\rWMM]'·XMZO]V\W]W<ZQpVO]TWIV[QW[WXWZ[IJMZY]M[~TQLW[XWLMZQIMTMIR]LIZIKWV[\Z]QZ
·<]XWLM[IR]LIZVIKWV[\Z]trW"LIXQZpUQLMY]ILZIVO]TIZXWQ[IJI[MuW9]ILZILWUI[LMXWQ[[rW
XZMKQ[W[Y]I\ZW<ZQpVO]TW[XIZIÅKIZKWUXTM\I#LIXQZpUQLM\ZQIVO]TIZMUY]M[~\]NIbM[XIZ\MW][MRI
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[rWXZMKQ[W[Y]I\ZW<ZQpVO]TW[M]UW]\ZWM`MUXTWuIXQZpUQLMZM\IVO]TIZWVLMIJI[Mu]U:M\pVO]TWM
I[ZM[\IV\M[NIKM[[rWY]I\ZW<ZQpVO]TW[
·)OWZIuIUQVPI^MbLQ[[MW:M\pVO]TWRn]UXW]KWIJWZZMKQLWXWZ\MZ[]ZOQLWIXMVI[VIXQZpUQLM
retangular.
– Está bem! Mas como também ajudas a construir um sólido onde o Círculo se encontra, começo por esse.
+PIUI[MKQTQVLZWMI[[]I[L]I[JI[M[[rW+yZK]TW[[MVLWY]MINIKMTI\MZITu[\]:M\pVO]TW+WUIXMVI[
:M\pVO]TW[\MUW[WXIZITMTMXyXMLW
Como Luana parou de explicar, o Círculo perguntou-lhe se ele não surgia em mais nenhum sólido, ao que
Luana pediu desculpa por não ter referido o Cone.
– O cone é um sólido geométrico cuja base é um Círculo. – disse Luana.
+WV\MV\M[ XWZ \MZMU XMZKMJQLW KWUW I XIZ\QZ LI[ []I[ ÅO]ZI[ XWLQIU KWV[\Z]QZ [~TQLW[ OMWUu\ZQKW[
agradeceram às duas amigas e desapareceram tão rapidamente que Luana e Sol nem tempo tiveram de
fazer perguntas.
De regresso à tenda, adormeceram e, quando amanheceu, repararam que, à porta da tenda, estava uma
construção muito bonita feita com sólidos geométricos e um cartão que simplesmente dizia «obrigada».
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