
 

O Manel do triciclo 

 

Lá vem o Manel do triciclo,  

que tem muito que andar 

Ouvide, agora, meninos, 

uma história de encantar. 

 

 

O Manel comprou o triciclo 

para com ele a rua percorrer, 

depois deu-lhe a fome 

e logo foi comer. 

 

De imediato voltou a insistir  

e foi com ele para o jardim, 

passaram por ali uns amigos 

e disseram que não era assim. 

 

O Manel não lhes ligou 

e foi correr para a estrada, 

o triciclo era pequeno e 

não andava mesmo nada. 

 

Entretanto chegou o pai 

e ensinou-o a andar 

depois o Manel   

logo foi experimentar. 

 

A seguir chegou a mãe, 



E de imediato chamou alguém, 

pois estava o Manel 

estendido num painel. 

 

Entretanto chegou o irmão 

Todo cheio de razão 

falou-lhe bem e de bons modos 

Encheu-lhe o coração. 

 

Depois chegou o vizinho 

que era muito bonitinho 

logo ele, que no Natal, 

lhe ofereceu um animal. 

 

Era um bonito cão 

que vinha com um irmão 

para a casa do melhor amigo 

que se chamava  João. 

 

Trabalho elaborado por Gonçalo Marques. 

 

 

 

 

 

 

 



A bola de futebol 

 

Lá vem a bola de futebol 

Pelo campo a rolar...  

Ouvide, agora, futebolistas, 

Uma história de pasmar! 

Estava a bola no campo 

E todos prontos para jogar 

O João fez um remate 

E a bola desapareceu no ar. 

O Gonçalo quis experimentar, 

Chutou a bola para a frente, 

Descuidada, a rebolar, 

Entrou na baliza de repente. 

Vieram todos os rapazes, 

Começaram logo a reclamar... 

Um dizia que entrou 

e o outro a contrariar. 

Foi uma “guerra” de admirar 

Que logo veio a terminar. 

A quem a bola foi parar? 

Foi ao colega Manuel 

Que logo a veio agarrar. 

Entretanto chegou o professor 

Para o Manuel questionar 

A quem pertencia a bola 

Para lha entregar. 

Vai, vai, Manuelzinho, 

Acima do trampolim 

Vê se vês aquela bola 

Que é tão importante para mim! 

Não vejo a tua bola, professor, 

Não a consigo encontrar,  

Por causa deste calor, 



Que me está a queimar. 

Por favor, Manuel, 

Vê se encontras a minha bola 

Prometo que te dou um pastel 

Já vejo a bola lá adiante, 

Espera que a vou buscar!  

Primeiro quero o pastel 

Pois, estou com vontade de o saborear! 

 

Trabalho elaborado por Gonçalo Flórido e André Mourão. 

 


