
O Macaco Saltador procurou
o amigo Coelho Orelhudo e dis-
se-lhe:

– Vovó Leoa teve filhos! Co-
mo ela só está bem a matar, va-
mo-nos oferecer para lhe criar
os filhos. Depois matamo-los à
fome, e a ela também.

O Coelho Orelhudo achou
bem. Mas quando se apresen-
taram, avó Leoa quis matá-los.

– Ai vovó, não nos coma, so-
mos crianças, a nossa carne
não chega para te matar a fo-
me! Se queres, vamos buscar
os maiores, como a mana Paca-
ça, o tio Javali e outros animais
grandes.

Avó Leoa aceitou a proposta
dos dois amigos.

– Mas vovó Leoa, para eles vi-
rem, tens de fingir que estás
morta, envolvida em capim,
disse o Macaco Saltador.

Os dois amigos partiram para
a aldeia e quando chegaram à
porta de casa, começaram a to-
car o batuque, cantando:

Morreu vovó Leoa, e agora
livres ficámos. Morreu vovó
Leoa, e agora livres ficámos.

Morreu vavó Leoa, e agora li-
vres ficámos.

A bicharada, ouvindo tal can-
tiga, tão satisfeita ficou, que até
se pôs a dançar em casa, nas

ruas e no terreiro.
– Vovó Leoa morta! Até pare-

ce mentira! 
O Macaco Saltador e o Coe-

lho Orelhudo começaram a le-

var a bicharada para junto do
monte de capim que cobria a
Leoa. todos, dançavam, dança-
vam, dançavam.

A batucada estava no auge e
os dois amigos foram-se afas-
tando. Avó Leoa saltou do ca-
pim e mata aqui, mata ali, mata
todos os que comemoravam a
sua morte fingida. Não satisfei-
ta com o morticínio, foi ter com
o Coelho Orelhudo e o Macaco
Saltador, igualmente para os
matar.

– Ai, vovó Leoa! Não nos ma-
tes, nós vamos buscar lenha
para assares esta carne toda! -
Propôs o Macaco Saltador.

Avó Leoa concordou. E os
dois foram ao mato. Mas a ji-
bóia Quitassele quis comê-los.

– Ai não nos mates! Espera
que te trazemos um granda-
lhão como tu. Somos crianças,
não temos carne para ti,  rogou
o Macaco Saltador.

A jibóia anuiu. Os dois ami-
gos foram ter com a Leoa:

– Vovó, estávamos a apanhar
lenha quando a jibóia Quitasse-
le apareceu para nos comer. O

melhor é ires connosco, disse o
Macaco Saltador.

Avó Leoa foi. Ao chegarem, o
Coelho Orelhudo disse a Qui-
tassele:

– O grandalhão como tu já cá
está!

Quitassele sai do esconderijo
e abraçou a avó Leoa, até mor-
rer asfixiada.

Quando se viram livres da ji-
bóia, o Macaco Saltador disse
à Leoa:

– Vovô em casa há muita car-
ne. Vamos prepará-la! 

Os três vão para casa. O Coe-
lho Orelhudo e o Macaco Salta-
dor levavam muita lenha às
costas.  Quando chegaram, pu-
seram os paus em forma de pi-
râmidade. O Macaco Saltador
disse à Leoa:

– Vovó agora é preciso fogo. 
A Leoa acendeu o capim seco

e ateou fogo à lenha. Quando
as chamas se elevaram, os dois
amigos empurraram-na e ela
morreu queimada.

In Equipa Mwelo Weto. Reco-
lha da tradição oral angolana. 
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Soluções:1.Nome; 2. o caminho; 3. Fósforos; 4.  Cebola; 5. Cavalo-marinho

Hoje é Dia Mundial da Água
Amiguinhos nunca é cedo demais para tratarmos do uso racional

da água. Dia 22 de Março é o Dia Mundial da Água e todos nós sabe-
mos que dois terços do Planeta Terra é composto por água mas só
0,008 por cento é potável (própria para consumo).
Em nossa casa, a água é corrente, temos água 24 horas por dia  e
eu já aprendi que não devo deixar a água correr desnecessaria-
mente, não posso ficar muito tempo no banho porque disperdiço
muita água. Ao lavar a loiça, aminha mãe diz que a torneira não
pode ficar aberta, deve ser aberta apenas no momento de ensa-
boar a loiça, porque assim gastamos menos água. 
Se formos bons exemplos, podemos repassar lições práticas. Na
escola, se os professores e servidores forem cuidadosos no uso
da água, podem espalhar o conhecimento de que temos respon-
sabilidade com a sustentabilidade do planeta. Os papás em casa
também devem ensinar isso aos seus filhos, mesmo que não te-
nham água corrente é preciso disciplinar as  crianças no uso e ra-
cionalização da água para o bem da humanidade.
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1. Todo mundo leva, todo mundo tem, porque a todos lhes dão
um, quando chegam ao mundo.
2. Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém. Todos per-
guntam por mim e eu não pergunto por ninguém. 
3. Somos muitos irmãozinhos, numa só casa vivemos, se nos
coçam a cabeça, num instante morremos. 
4.Fui à feira e comprei uma bela, cheguei a casa e comecei a
chorar com ela.
5. Qual é o cavalo que mais gosta de tomar banho? 

«Não basta ires ao rio com a in-
tenção de pescar. É preciso leva-
res também a cana de pesca.

Domingo, 22 de Março de  2015
Nº 198 SÉRIE III

|11

Como escrever para o “Recreio”
O nosso endereço é:
Recreio - Página Infantil do Jornal
de Angola - Rua Rainha Ginga,
18/26 - Luanda, ou para o e-mail:
ednovembro.dg@nexus.ao.

RRecreioecreio
Suplemento infantil do Jornal de angola

Recreio
Suplemento infantil do Jornal de angola

BRINCAR E APRENDERCARTA DOS AMIGUINHOS

AO tamanho do buraco da camada de ozono.
O buraco da camada de ozono corresponde ao decréscimo da
camada de ozono na estratosfera, sobre a Antárctida. Estima-
se que a camada de ozono esteja a diminuir quatro por cento,
de dez em dez anos, aumentando ainda mais esta percenta-
gem em algumas estações do ano, sobre a região dos pólos.
ANos finais de 2009, o buraco da camada de ozono tinha
uma área de aproximadamente 24 milhões de quilómetros
quadrados. De Setembro de 2006 a Setembro de 2009 a
NASA informou que o buraco do ozono sofreu uma perda de
cinco milhões de quilómetros quadrados em três anos, o
equivalente a mais de 200 vezes a área do Moxico.
AO Efeito Estufa, os Clorofluorocarbonetos(CFC), a Acidifica-
ção e a Poluição são os principais causadores da diminuição
da camada do Ozono.

SSAABBIIAASS  QQUUEE......

A conduta da criança
Uma criança saudável e feliz é
disciplinada. Ela é obediente
com os seus pais ou familiares
mas também com as colegas na
escola e no seu circulo de ami-
gos. Uma criança educada não
anda com os amigos e colegas
diz palavrões, não goza as pes-
soas na rua e nunca falta ao res-
peito aos adultos.
O mau comportamento de uma
criança mostra às pessoas que a
rodeiam, que os seus pais não
lhe têm dado a educação neces-
sária, para que ela saiba com-
portar-se. Por isso, nunca en-
vergonhes os teus pais.
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O Coelho Orelhudo e o Macaco Saltador 
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