
VEZ...
ERA UMA
ERA UMA

 O Jogo O Jogo  
EstranhoEstranho

Amanhã vou de férias para a praia com os meus pais, mas já Amanhã vou de férias para a praia com os meus pais, mas já 
nem sei se me apetece ir... São tantas as regras para cumprir!nem sei se me apetece ir... São tantas as regras para cumprir!

Ó Marco, não me digas que preferias ficar em casa, sem fazer Ó Marco, não me digas que preferias ficar em casa, sem fazer 
nada, do que ir para a praia!nada, do que ir para a praia!

Então, já viste as coisas que não Então, já viste as coisas que não 
posso fazer? Não posso estar na posso fazer? Não posso estar na 
praia nas horas de calor. Não posso praia nas horas de calor. Não posso 
nadar nem mergulhar depois de nadar nem mergulhar depois de 
comer, nem quando está bandei-comer, nem quando está bandei-
-ra amarela ou vermelha. Não -ra amarela ou vermelha. Não 
posso afastar-me dos meus posso afastar-me dos meus 
pais, nem jogar à bola quando pais, nem jogar à bola quando 
a praia estiver cheia. Não a praia estiver cheia. Não 
posso fazer nada!posso fazer nada!

E se fôssemos brincar, para mudares essa E se fôssemos brincar, para mudares essa 
má-disposição?má-disposição?

Está bem, mas só se for a um jogo original.Está bem, mas só se for a um jogo original.

Qual?Qual?

Não interessa. Só Não interessa. Só 
não pode é ter não pode é ter 
regras que me regras que me 

aborreçam.aborreçam.

Hmm... Sem Hmm... Sem 
regras vai ser regras vai ser 

um jogo muito um jogo muito 
confuso.confuso.

Vai ser divertido! Vamos jogar à apanhada.Vai ser divertido! Vamos jogar à apanhada.

Boa! Tu ficas Boa! Tu ficas 
primeiro!primeiro!

Não! Isso é uma regra!  Não! Isso é uma regra!  
Combinámos que Combinámos que 
não havia regras.não havia regras.

É verdade! É verdade! 
Não pode haver Não pode haver 

regras...regras...

Como estamos habituados a regras, Como estamos habituados a regras, 
parece que não vamos conseguir parece que não vamos conseguir 

esquecê-las. Vamos tentar outra vez. esquecê-las. Vamos tentar outra vez. 
Ficas tu a apanhar-me.Ficas tu a apanhar-me.

Não, não! Se não há regras, eu Não, não! Se não há regras, eu 
também posso fazer o que quiser.também posso fazer o que quiser.
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A casa é naquela árvore e contas até vinte.A casa é naquela árvore e contas até vinte.

Não! A casa é em Não! A casa é em 
qualquer sítio e conto qualquer sítio e conto 

como me apetecer.como me apetecer.

Isto assim é difícil! Parece que Isto assim é difícil! Parece que 
um jogo sem regras não dá. um jogo sem regras não dá. 

Vamos começar tudo de Vamos começar tudo de 
                          novo.                          novo.

E, assim, os amigosE, assim, os amigos
decidiram acertar e cumprir decidiram acertar e cumprir 

as regras do jogo e as regras do jogo e 
puseram-se de acordo. puseram-se de acordo. 

Acabaram-se as confusões Acabaram-se as confusões 
e tudo correu bem.e tudo correu bem.

Quem quer um sumo fresquinho?Quem quer um sumo fresquinho?

Eu!Eu! Eu quero!Eu quero!

Foi giro termos tentado Foi giro termos tentado 
brincar sem regras. Mas brincar sem regras. Mas 
não resultou, pois não? não resultou, pois não? 

Talvez as regras dos teus Talvez as regras dos teus 
pais não sejam assim tão pais não sejam assim tão 
más e evitem problemas.más e evitem problemas.

Pois. Pensando bem, elas até Pois. Pensando bem, elas até 
servem para me proteger e para servem para me proteger e para 
conviver melhor com os outros. conviver melhor com os outros. 

Já viste se, na praia, todos Já viste se, na praia, todos 
fizessem tudo o que quisessem, fizessem tudo o que quisessem, 

sem cumprir as regras?! sem cumprir as regras?! 
Ninguém se entenderia!Ninguém se entenderia!

Acho que, afinal, as minhas férias vão ser divertidas, desde que Acho que, afinal, as minhas férias vão ser divertidas, desde que 
aproveite bem o que posso fazer e esqueça o que não devo fazer.aproveite bem o que posso fazer e esqueça o que não devo fazer.

FIMFIMAquele jogo da apanhada foi mesmo um desastre, não foi?!Aquele jogo da apanhada foi mesmo um desastre, não foi?!
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DOBRAGENS DOBRAGENS 
COM PAPELCOM PAPEL

Barquinho

Avião

Brincar com papel e fazer dobragens 
  – origami – é um dos passatempos preferidos do Nuno. 

E tu, também gostas? 
Olha com atenção para as imagens em baixo, segue os 

passos um a um, e constrói o teu barquinho e o teu avião.                                   

Se achares difícil, pede ajuda a um adulto.

1. O Marco estava aborrecido, 
porque:

 a) Não podia ir de férias.
 b) Queria ficar em casa.
 c) Teria regras a cumprir.

2. Os meninos decidiram 
jogar:

 a) À apanhada.
 b) Aos polícias e ladrões.
 c) Ao berlinde.

3. Quando se propuseram 
jogar sem regras:

 a) Brincaram sem problemas.
 b) Tiveram de interromper 

           o jogo.
 c) Desistiram antes de jogar.

4. O Marco chegou à conclusão 
de que:

 a) Nunca mais iria jogar.
 b) Com regras é tudo mais  

           fácil.
 c) Não queria brincar com 

          o amigo.

5. Ele foi de férias mais feliz, 
porque decidiu:

 a) Fazer só o que não devia.
 b) Fazer só o que podia.
 c) Fazer só o que lhe 

          apetecia.

Soluções: 1. c); 2. a); 3. c); 4. b); 5. b).

INTERPRETAINTERPRETA
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