
 

 

Ano Letivo 2020/2021 

ESCOLA BÁSICA DE TORTOSENDO 

HISTÓRIAS DA AJUDARIS 2021 - Se eu fosse…! 

 

Os discentes das turmas 5º AT e 5º BT participaram no Concurso Histórias da Ajudaris 2021, subordinado ao 

tema Se eu fosse…!, cujos trabalhos foram realizados nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação 

com a disciplina de Português. Até ao momento, ainda não são conhecidos os resultados deste concurso. 

 
Estes são os trabalhos coletivos produzidos pelas turmas supramencionadas  

 

                                                  Se eu fosse…! 

 

                                                               Tortosendo, 30 de abril de 2021 

          Querido Universo! 

           Tive um sonho que quero partilhar contigo: as crianças estavam 

tristes e silenciosas. Tinham medo e tinham fome.  

           Acordei assustado e corri para ouvir as primeiras notícias do dia. 

Afinal não era um sonho… De facto, em muitos lugares, existem crianças 

com receio de sonhar, que não brincam, não riem e não comem. 

          Ah! Se eu fosse uma estrela-cadente, com o poder de realizar os 

desejos de todos os meninos e meninas do Planeta… criava chuvas de 

estrelas para iluminar o mundo e inundar os corações de felicidade, de 

amor, de paz e de carinho! Como seria mágico este momento! 

         Sozinho, não consigo alcançar este objetivo e preciso da tua ajuda 

urgente! 

         Podes convocar as estrelas-cadentes para me ajudarem nesta 

missão? 

         Agradeço a tua colaboração! 

         Um abraço infinito do teu amigo, 

                                                                              O Menino dos Sonhos 

 

Turma 5º AT 

Se eu fosse…! 

 

      Se eu fosse um LIVRO, 

      contava histórias de Esperança 

      e voava como borboletas  

      pelas flores dos sonhos de criança. 

 

      Se eu fosse um LIVRO, 

      narrava tempestades de Amor, 

      contos sinceros, coloridos, 

      com nuvens cheias de Abundância 

      e abraços fortes de calor. 

 

      Ah! Se eu fosse um LIVRO… 

      Escrevia novas aventuras 

      (sem pandemias e sem guerras), 

      poemas de Paz, de Liberdade, 

      levando mágicas leituras 

      ao futuro da Humanidade!  

 

Turma 5º BT 

 

 

 

Parabéns aos alunos e às alunas que participaram neste concurso, revelando grande espírito SOLIDÁRIO! 

 

A professora: Filomena Cabral 


