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Apresentação pública do livro “História 

dos Príncipes e das Princesas” 

 

 A obra nasceu de um desafio lançado a todos os Jardins de Infância do Agru-

pamento: a construção de uma história tendo como tema comum os príncipes e as 

princesas. Os pequenos escritores, orientados pelas respectivas educadoras, 

deram largas à imaginação e o resultado foi agora publicado, em parceria com 

algumas entidades locais. 



 

 

História da índia 

Sacagawea (Raio 

de Luar)  

 

História contada em 
capítulos aos alunos da 
Turma 1 do Jardim de 
Infância de Canas de 
Senhorim relativa ao 
tema: Os Direitos das 
Crianças 

 

 

Raio de Luar nasceu nos Esta-

dos Unidos da América e per-

tencia à tribo dos Shoshone. 

Tinha uma amiga tartaruga 

muito engraçada “Pedra que 

Anda”. 

Foi capturada pelos 

índios Minatarees (Hidatsa) 

que lhe deram o nome de 

Sacagawea, o que significa 

"mulher pássaro". 

Raio de Luar e a sua 

amiga Filha da Lontra foram 

através de uma aposta de jogo 

dadas a um comerciante de 

peles chamado Charbonneau, 

o qual mais tarde veio a casar 

com as duas, seguindo os cos-

tumes locais. 

A expedição até ao 

Pacífico dos capitães Meriwe-

ther Lewis e de William Clark 

chegou no Inverno à aldeia da 

tribo dos Minatarees e Char-

bonneau pediu o lugar de 

intérprete da expedição, mas 

Raio de Luar que conhecia a 

língua shoshone e hidatsa, 

acompanhou o grupo.  

Raio de Luar teve um 

filho de Charbonneau, que se 

chamava Jean-Baptiste (João 

Baptista) mas ela não gostava 

deste nome e passou a chamá

-lo Pomp (Chefe). 

Na Primavera, Raio de 

Luar com o seu filho João 

Batista às costas e o seu 

marido acompanharam a 

expedição que chegou às 

terras altas para além das 

Grandes Cataratas do Mis-

souri e encontraram-se com 

um grupo de índios Shoshone 

cujo chefe era o irmão de 

Raio de Luar.  

Ao ver Raio de Luar 

com os capitães brancos pro-

meteu a estes cavalos e guias 

para que pudessem atraves-

sar as montanhas e completar 

a sua viagem até ao mar. Mas 

antes que os capitães aceitas-

sem esta oferta, Cameahwait 

mudou de ideias, decidindo 

levar os guerreiros para caçar 

búfalos e abandonar os explo-

radores. Raio de Luar disse 

aos capitães o que o irmão 

pretendia fazer, cortando 

todos os laços que a ligavam 

ao seu próprio povo, é que ela 

desejava que a expedição 

fosse bem sucedida. 

Cameahwait acabou por aju-

dar os capitães a atravessa-

rem as Montanhas Rochosas 

até atingirem o Oceano Pacífi-

co. Raio de Luar ficou admira-

da ao ver o Oceano que pare-

cia não ter fim e muito feliz 

com esta aventura. 

João Batista (trabalho feito pelos alunos) 

Tribo dos Minatarees (trabalho feito pelos alunos) 

Tribo dos Shoshone (trabalho feito pelos alunos) 



 

 

 

Eu cá quero ser tudo 
Médica e Enfermeira, 
Para fazer operações 
À maneira. 
 
Quero ser Massagista, 
Para tratar o Alpinista. 
Quero ser Cabeleireira, 
Para pentear a Padeira. 
 
Também quero ser Bombeira, 
Para apagar o fogo, na cidade inteira. 
Ainda quero ser Polícia, 
E ouvir uma notícia. 
 
Gostava de ser Jardineira, 
Para as flores tratar, 
Árvores e outras plantas, 
Estou eu sempre pronta para as regar. 

 

 Mariana Nunes Pais     13/01/2011 

Eu quero ser Enfermeira, 

Para doenças parar, 

Quando precisarem de ajuda, 

Já sabem onde me encontrar. 

 

Eu quero ser Cientista, 

Para conhecer um mundo melhor, 

Com milhares de experiências, 

Eu nunca mais irei ao Doutor. 

 

Também quero ser Ginasta, 

Para estar sempre a saltar, 

Pinotes vou dar, 

Mas cansada hei-de ficar. 

 

Ainda quero ser Veterinária 

Para os animais tratar, 

Gatinhos e cãezinhos, 

Vacinas lhes vou dar. 

 

O que eu quero é ser Adulta, 

E aí é que vou ver, 

Que profissão, 

Eu irei escolher. 

 

Sofia Jesus Rocha Marques   13-01-2011 

 

Quero ser de tudo um pouco 

No dia 14 de Fevereiro de 2011 o 
Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, levou a cabo mais uma actividade 
que nasceu no seio do Departamento do Pré
-escolar – a apresentação do livro “História 
dos Príncipes e das Princesas”. 

Este livro foi um sonho partilhado 
e amadurecido por todas as Educadoras de 
Infância do Departamento Pré-escolar do 
Agrupamento de Escolas de Canas e Senho-
rim no ano lectivo 2009/2010. 

 

Fazendo um pouco de história 
 

Uma das actividades desenvolvi-
das nos Jardins de Infância durante a Sema-
na da Leitura, semana que é marcada anual-
mente pela parceria entre vários Departa-
mentos e a Biblioteca Escolar, as Educado-
ras de Infância lançaram um repto à Coorde-
nadora do seu Departamento, no sentido 
desta fazer a apresentação de uma história 
nos vários Jardins de Infância –“O melhor 
presente”. 

O desafio foi aceite, mas um novo 
surge, pela mão da Coordenadora – constru-
ção de uma história em cada Jardim de 
Infância, tendo como tema de base os prínci-
pes e princesas (A personagem principal da 
história “O melhor presente” era uma prin-
cesa). As histórias depois de concluídas 
deram lugar a um livro de parceria entre os 
vários Jardins. Inicialmente tudo parecia um 
sonho, mas o sonho fez-se realidade através, 
mais uma vez, da conjugação de esforços 
entre vários intervenientes: Educadoras de 

Infância, Alunos, Professora Bibliotecária, 
Professores Nuno Moreira e Cláudia Costa, 
Fundação Lapa do Lobo que apoiou financei-
ramente a publicação e, como é óbvio, a 
Direcção Executiva do Agrupamento que 
acarinhou, desde o início, esta iniciativa. 

Depois do livro pronto faltava, ainda 
convidar os Alunos e seus Pais para a apresen-
tação pública do livro. Este evento teve lugar, 
como já foi dito no início do texto no dia 
14/02/2011. Foi emocionante juntar na Biblio-
teca Escolar da Escola EB2,3/S de Canas de 
Senhorim Alunos e Pais de: Aguieira, Canas de 
Senhorim, Lapa do Lobo, Póvoa de Sto. Antó-
nio e Vale de Madeiros, educadores de infân-
cia e pessoal docente dos vários Jardins de 
Infância, a Professora Bibliotecária, a repre-
sentante da Fundação Lapa do Lobo e o Direc-
tor do nosso Agrupamento. 

Após a apresentação do projecto, 
realizada pela Coordenadora de Departamen-
to Pré-escolar, Dores Marques, usou da pala-
vra o Director, António Cunha, que agradeceu 
a presença de todos e mencionou as parcerias 
que viabilizaram todo este evento. 

Seguidamente foram distribuídos 
exemplares do livro “História dos príncipes e 
das princesas” aos Jardins de Infância e aos 
autores da obra-os alunos. 

Para finalizar o evento foi servido 

um lanche no refeitório da escola pelos alu-

nos do curso CEF Serviço de Mesa. 

Dores Marques, Departamento Pré-escolar 

Apresentação do livro “História dos Príncipes 
e das Princesas” 



 

 

Novo português 
Regras para escrever e falar à luz do novo acordo ortográfico 
 
Consoantes mudas 
 
 Quando a palavra contém uma das sequências de letras cç, ct, pç, pt em que a primeira 
letra não é pronunciada, escreve-se a palavra sem a consoante que não se pronuncia:  
 
Acção  Ação    Direcção  Direção    Projecto  Projeto 
Acto  Ato    Fraccionar  Fracionar   Colectivo  Coletivo 

Óptimo Ótimo   seleccionar  Selecionar   Directo  Direto 
Concepção  Conceção  Injecção  Injeção    Electricidade  Eletricidade 
Baptista  Batista   Colecção  Coleção    Objectivo  Objetivo 
Recepção  Receção  Excepção  Exceção   Decepção  Deceção 
Adoptivo  Adotivo   Baptismo  Batismo   Susceptível  Suscetível 
 
 
 Nas sequências mpt, mpc e mpç, o m é substituído por n quando o p desaparece: assunção, 
em vez de assumpção. 
 
 Mas, quando a consoante é realizada na pronúncia, realiza-se na ortografia também. Por 
exemplo: pacto mantém-se. 

A Lenda do Castelo  
de Almourol 

 

 Eu a Princesa Rosa vivi em Constância com o meu 
pai o Rei Raimundo. Sou apaixonada 
pelo lenhador Félix, um rapaz do povo 
muito inteligente, bonito, corajoso, sim-
ples, romântico e amoroso. 
 Há dois dias atrás o Príncipe 
Edmundo, encantado com a minha 
beleza e juventude, pediu-me em casa-
mento e eu e Félix tivemos de fugir para 
vivermos o nosso amor. E aqui estamos 
nós, nas margens do rio Tejo felizes por 
não nos termos de separar. 

- Rosa, minha flor, vós sois o 
meu único amor, quereis casar comigo 
por favor? – perguntou o meu romântico 
Félix, levando uma rosa vermelha na 
mão. 

- Claro meu amado, é tudo o 
que eu mais desejo, mas onde iremos 
morar? – questionei-o. 

- Vinde comigo, vamos ter com 
um velho amigo. 

E lá fomos. Atravessámos o rio 
e caminhámos até Vila Nova da Barqui-
nha. Entrámos em casa do Mago 
Magias e pedimos a sua ajuda: 

- Fazei o favor de na ilha que o 
rio tem, um castelo edificar, para que 
nós possamos habitar e casar. 

- Com todo o prazer e até o 
casamento posso fazer. 

O Mago Magias foi connosco até à margem do rio 
e com a sua magia ergueu um castelo na ilha. Entrámos 
para ver como era por dentro e qual não foi o nosso espan-
to ao ver a belíssima decoração e o casamento já organiza-
do (até o mago estava vestido de padre). 

- Oh meu deus, esqueço-me 
sempre da roupa para os noi-
vos. – reparou o mago. 
E dizendo isto, estalou os 
dedos e logo o meu querido 
Félix tinha trajado um casaco e 
umas calças pretas, uma cami-
sa branca, uns sapatos pretos 
lustrados e uma gravata verme-
lha (a mina cor preferida) e eu 
tinha trajado uns sapatos de 
salto alto brancos, um vestido e 
um véu igualmente branco, 
uma tiara com diamantes e 
ainda jóias de ouro. 
Foi o dia mais feliz da minha 
vida e da do Félix. 
Passados três meses tivemos 
dos gémeos o Almo e o Ourol. 
O meu pai ainda tentou atacar 
o nosso castelo, para me obri-
gar a casar com o Príncipe 
Edmundo, mas não conseguiu. 
E como o castelo não tinha sido 
inaugurado, juntámos os 
nomes dos nossos filhos e cha-
mámos aquele castelo o “Casto 
de Almourol”. 
 

Daniela Pais, 6º A 


