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OLÁAAAAAA!  
 

 
 

 

Olha, na terça-feira passada, sim, esta última, dia 5 de maio, comemorou-se o DIA MUNDIAL DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, pela PRIMEIRA VEZ, imagina!!!  

E tu, ao aprenderes a ler e escrever, e a leres cada vez mais, e a escreveres cada vez mais, estás 

a contribuir para enriquecer e divulgar esta Língua Maravilhosa!!! E até podes vir a ser um grande 

escritor ou uma grande escritora!! 

 
 
Então, para festejarmos à nossa maneira, iremos fazer o seguinte: 

Primeiro, vou apresentar uma história escrita por um escritor português, o António Torrado – de 

certeza que já ouviste ou leste alguma história dele, não foi? Pois, tem histórias muito giras e 

divertidas! 

Depois, vou pedir-te que faças uma atividade engraçada com ela, vais gostar! 

 

 

 

 

Imagem da mão: https://www.google.com/search?q=desenha+as+tuas+m%C3%A3os&tbm 
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História: 

 

A BOLA DE PINGUE-PONGUE 

 

“Era uma vez uma bola de pingue-pongue. Um dia, a bola de pingue-pongue disse assim: – Já 

chega de andar aos trambolhões de um lado para o outro: encontrão daqui, safanão ali, toma lá, 

dá cá e volta ao princípio, numa roda viva entres duas 

senhoras raquetes. Afinal nunca passo da mesma mesa.  

 

 

Realmente, aquela vida de tão, badalão, e torna e deixa o 

pingue e pongue e pongue e pingue cansava qualquer um, 

quanto mais uma bola de pingue-pongue com aspirações a outros voos…  

– Ainda se fosse uma bola de futebol – suspirava ela. – Corria o campo de lés a lés e, quando 

fugisse para dentro das redes, punha tudo a gritar: goooolo! Era mais emocionante. Mas, mesmo 

assim, deve haver melhor destino.  

 

É que havia mesmo. E a pequenina bola de pingue-pongue queria 

conhecê-lo. Ser bola de futebol, de basquetebol não lhe bastava. O 

que ela queria era correr mundo!  

 

 

 

 

Imagem do mundo: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03gQVDqZyUGU88hHF78zGBBmT2v3Q:1588726281273&source=univ&tbm=isch&q=desenho+do+planeta+terra

+feito+por+crian%C3%A7as&safe=active 
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E foi. Saltaricou da mesa para o chão, desceu escadas, escorregou por colinas, e foi ter – vejam 

bem a sorte que ela teve! – e foi ter a um sítio muito especial, que era assim a modos que um 

centro espacial. Deste centro especial espacial atiravam para os céus bolas e bolinhas, que uma 

vez lá de cima, a dançar no meio dos astros, lançavam para a terra uns sinais esquisitos – bip! bip! 

bip! – como se fossem grilos… Mas não eram grilos essas bolas espaciais. 

Eram satélites dos artificiais.  

 

– Se as outras conseguem, também eu hei-de conseguir – pensou a 

bola de pingue-pongue.  

Ela que sabia dizer "pingue" e "pongue", e "pongue" e "pingue", 

depressa aprendeu a dizer "bip!" "bip!" "bip!".  

Não custava nada.  

E lá foi pelos ares, viajante do espaço, à roda do mundo, tão redondo como ela.  

– Ena tantas bolas! – exclamou a bola de pingue-pongue, quando se viu lá no alto, a rodar entre 

planetas. – Afinal somos todas da mesma família. Umas maiores, outras mais pequenas, mas 

redondas todas. Que seria do mundo, se não fossem as bolas…  

 

E, de contente que estava, soltou um "bip! bip!" mais forte, que atravessou o espaço e atarantou 

as estrelas lá do fundo. – Tirem-me de ao pé de mim este satélite maluco.  

Não consigo dormir em paz – gritou a Lua, que é assim uma espécie de bola de pingue-pongue, 

mas em grande.  

 

 

Imagem do satélite:  https://www.google.com/search?q=desenho+de+sat%C3%A9lites+artificiais+para+crian%C3%A7as&tbm 
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Os sábios fizeram a vontade à Lua e mandaram descer a nossa bolinha de pingue-pongue. 

 – Estou satisfeita – contou a bola, ao regressar à Terra. – Vi o que queria e fiquei consolada de 

ver tantas bolas irmãs a navegar pelo céu. Agora quero repousar.  

 

Mas onde? Numa gaveta não parecia bem. Era um fim pouco digno para uma bola que correra 

tantas aventuras. Então um dos sábios, olhando para o calmo jardim do centro espacial, teve uma 

ideia – ou não fosse ele um sábio…  

 

Equilibrou-a no alto de um repuxo no meio do tanque do jardim.  

Depois de ter visto tudo, de ter rolado e saltitado pelo espaço além, a bola descansa, a recordar o 

que vira. E suspira, satisfeita:  

– Está-se bem aqui.” 

FIM 

Gostaste? Espero que sim!  

 

ATIVIDADE: 

1. Com uma tesoura (cuidado, está bem? Pode ser com a ajuda de um adulto) corta esta 

história em várias partes (em frases ou parágrafos - pode ser como está organizada, ou 

podes fazê-lo à tua escolha). 

2. Mistura tudo o que cortaste, e baralha. Depois, pede aos teus familiares que não 

tenham lido a história, para pô-la em ordem! 

 

 

DIVERTE-TE, E MUITO OBRIGADA POR ESTARES A DIVULGAR A LÍNGUA PORTUGUESA!  

      

 

  Maria Carlos Santos / A.L.L. 
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