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Agrupamento de Escolas de Montelongo 

Escola EBI/JI Padre Joaquim Flores 

 

IMAGINAÇÃO MARÍTIMA 

 

Conto criado pelos alunos das turmas: 

 3ºA – EBI/JI Pe. Joaquim Flores 

 3ºB – EBI/JI Pe. Joaquim Flores 

 3º ano – EB1 de Medelo 

 3º ano – EB1 de Feira 

 3º ano – EB1 de Serafão 

 3º ano EB1 de Travassós 

 

 

 

Este conto foi ilustrado pelos alunos das turmas A, B, C, D e E do 5º ano 

da Escola EBI/JI Padre Joaquim Flores  
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Era de manhã, as gaivotas voavam e o Mar estava na sua tarefa habitual, 

a mudar as correntes oceânicas e assim, transportando comida a todos os 

seres que dentro dele viviam. E, enquanto trabalhava, o Mar mergulhou nos 

mais profundos pensamentos. 

Imaginava como os pássaros eram livres, como a areia era fina e 

reluzente e como as nuvens faziam caretas e imagens sem fim… Adorava 

quando a Lua se espelhava nele e quando o Sol, na hora de ir embora, 

mostrava toda a sua satisfação. Via também as Estrelas e maravilhava-se, pois 

era o único a contemplar aquele intenso brilho em todos os pontos cardeais. 

Pensava sobre si, e ainda que fosse grande e ocupasse a maior parte do 

Mundo, sentia-se vazio porque não se achava tao importante como o Sol, a 

Lua e as Estrelas. 

Os dias foram passando e cada vez mais se sentia triste e deprimido. As 

suas águas deixaram de baloiçar e começaram a ficar turvas.  

Os seres vivos que dele dependiam começaram a sofrer com a tristeza, a 

deixarem de ter oxigénio, comida boa e saudável, a não poderem trabalhar e 

criar os seus filhotes, a terem doenças, a não conseguirem viajar pois as águas 

pouco límpidas não os deixavam,… 
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Então o rei tubarão começou a ouvir sons, vindos das águas salgadas, de 

pedido socorro. Decidiu reunir o conselho responsável pela sobrevivência de 

todos os seres vivos existentes no mar. Desse conselho faziam parte: um 

golfinho, uma baleia, um polvo, uma tartaruga marinha e um peixe-espada 

gigante.  

Durante a reunião, todos se mostravam desesperados e discutiam ao 

mesmo tempo. O rei tubarão já estava confuso com tanta barulheira e gritou: 

- Meu Deus, assim não nos entendemos! Vamos acalmar e pensar numa 

solução de forma a conseguirmos ajudar os habitantes do mar! 

Todos concordaram e começaram a dar opiniões. 

O golfinho expôs a sua ideia. 

- Eu penso que seria uma solução fazer com que o mar se sentisse tão 

importante como as Estrelas, a Lua e o Sol, fazendo um pequeno texto sobre 

ele com todos os habitantes do mar. Quando ele ouvisse veria que era tão 

importante como as Estrelas, a Lua e o Sol. Voltava a trabalhar e os seres 

vivos teriam de novo comida saudável e oxigénio para viver. 
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A baleia foi a seguinte a expor a sua opinião: 

- Eu penso que seria uma boa solução lembrar o mar da sua importância 

para todos os seres vivos que nele vivem, no seu prestígio como estrada 

marítima para a sobrevivência deles e a quantidade de alimentos que nele 

existem. 

O polvo com os seus tentáculos saltava e salpicava nas águas profundas 

do oceano, lembrando que o mar é muito importante, porque leva na sua 

corrente comida para os animais, ao contrário do Sol, da Lua e das Estrelas, 

que não fazem nada, só têm brilho. 

Seguidamente a tartaruga contou a sua ideia. Ela sugeriu que todos os 

peixes se juntassem para mostrar ao mar o quanto ele era importante para a 

vida deles. Juntos fariam uma roda com todos os peixes e plantas existentes 

no mar. Agitando todos a água fariam com que o mar ficasse contente e 

começasse a baloiçar e a sorrir. Todos os peixes ficariam com oxigénio para 

continuar a sua caminhada, mar abaixo e mar acima. Como o mar era o 

principal responsável pelas suas vidas, sentir-se-ia feliz. 
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Por fim, o peixe-espada gigante propôs pedir ao Sol, à Lua e às Estrelas que 

organizassem uma festa e que durante o decorrer desta preparassem um 

discurso elogiando as tarefas que o mar executava percorrendo o mundo. 

Assim ele podia sentir-se motivado para voltar a trabalhar. 

Depois de ouvir os elementos do Conselho de Sobrevivência, o rei 

tubarão pensou muito bem e, com uma voz grave, comunicou a todos a sua 

escolha. 

Então, como todas as ideias eram boas, o rei tubarão não quis decidir por 

nenhuma para que os outros não ficassem tristes e, por isso, escolheu ele 

próprio uma ideia que, ia ao encontro de todas as outras, que era dizer ao 

oceano que ele era muito, mas muito importante para a vida dos peixes e que 

estes dependiam dele para sobreviver e que também era muito importante para 

a vida na terra por isso, todos gostavam de o voltar a ver feliz e a baloiçar. 

No dia seguinte, o rei tubarão pensou bem e decidiu fazer um espetáculo 

com todos os habitantes do mar, comunicando a todos os responsáveis essa 

ideia e todos concordaram. 
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As sereias eram acrobatas e dançarinas, os peixes-palhaço eram os 

palhaços, um grupo de golfinhos era uma equipe de futebol aquático e os 

polvos eram os lutadores. O espetáculo foi um sucesso e o mar voltou a 

baloiçar porque percebeu que afinal todos gostavam dele e todos ficaram muito 

felizes. 

 

O mar estava encantado com aquele grandioso espetáculo em sua honra. 

Sentiu-se alegre, era como se os seus movimentos tivessem ficado mais livres, 

mais fortes e mais frescos. 

Como agradecimento, o mar prometeu que a partir daquele dia nunca 

mais se sentiria deprimido e triste e também nunca mais colocaria em risco a 

vida dos seres que nele habitavam. 

E assim, a vida marítima voltou ao normal!  

No dia seguinte de manhã, enquanto mudava as correntes oceânicas, o 

mar não parava de repetir: 

- Estou tão feliz, tão feliz! É bom sentir-me assim! Tenho tantos amigos 

que se preocupam comigo. Agora sei o que é o sabor da amizade e como é o 

sabor da solidariedade. Também sei que sou tão importante e grandioso como 

o Sol, a Lua e as Estrelas. 
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Ouvindo isto, uma gaivota que flutuava nas suas águas salgadas e 

cristalinas à procura de alimento, resolveu dar um presente inesquecível ao seu 

amigo mar. Um presente que o fizesse lembrar para sempre, como ele era 

importante para o Mundo. 

 Chamou as suas cinco fiéis amigas gaivotas, contou-lhes o seu plano e 

juntas voaram através do extenso Oceano até uma ilha dourada que só elas 

conheciam. Lá vivia uma Estrela Cadente muito sábia que era a guardiã do 

mundo e que todas as noites viajava pelo espaço cuidando de tudo e de todos.  

Voaram… voaram… voaram… durante muitos dias, até que avistaram, lá 

ao fundo, aquela ilha reluzente no meio de grandes ondas que lhe serviam de 

proteção. Muito, muito cansadas, chegavam finalmente ao seu destino. 

Decidiram descansar, durante algumas horas, para recuperarem as suas 

forças. Então, a gaivota mais velha disse: 

- É quase noite, a nossa amiga Estrela Cadente está prestes a iniciar a 

sua tarefa. Vamos procurá-la e ouvir os seus conselhos. 

- Ali está ela! Vejam como brilha! - Disse outra gaivota. 

Rapidamente voaram ao seu encontro e gritaram:  

- Estrela Cadente! Estrela Cadente! Precisamos da tua ajuda! 
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- Eu já imaginava que vocês aparecessem por cá. Eu tenho observado 

que o nosso amigo Mar anda um pouco tonto. Ele é realmente muito 

importante, mas o Sol, a Lua e as Estrelas também são. O que seria do mundo 

sem a luz e o calor do Sol? Como poderia o Mar organizar as suas marés sem 

a ajuda da Lua? Que faria o céu se as estrelas se apagassem? 

 

- É mesmo por isso que nós estamos aqui, concordamos contigo. 

Portanto, temos que mostrar ao Mar que todos são importantes e que sem 

qualquer um deles, ninguém poderia sobreviver muito tempo. Estrela Cadente, 

tens alguma ideia? – disse a gaivota mais velha, mais sábia e mais experiente. 

- Não é fácil, amigos. – referiu a Estrela Cadente, pensativa. – O melhor 

será discutirmos de forma a encontrarmos a melhor solução. 

Falaram, discutiram, argumentaram, alegaram, arguiram e rebateram. A 

verdade é que, ao fim de várias horas, ainda não tinham encontrado uma 

solução que agradasse a todos e que pudesse resolver o problema. 

Já ao fim do dia, com todos muito cansados e com pouca vontade de 

falar, foram despertados por um “ruído estranho”. Puseram-se à escuta: era 

algo que todos conheciam, mas que nem sequer contavam ouvir, devido à 

azáfama daquela discussão. 
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Foram ao encontro daquele ruído. À medida que se aproximavam iam 

percebendo o que era. As gaivotas e a Estrela Cadente iam sorrindo umas para 

as outras. Afinal, todos gostam de ouvir o riso de uma criança. Numa clareira 

bonita, iluminada pela Lua, estava uma criança a brincar, muito feliz, com 

pequenos passarinhos que teimavam em pousar no seu nariz. 

De repente, como se adivinhasse a origem do grande problema, a criança 

levantou-se e começou a correr de encontro à praia. Era perto! 

À medida que a criança se aproximava do Mar, uma onda gigante se 

aproximava. Parecia perigoso! A Estrela Cadente e as gaivotas assustaram-se 

com o perigo que a criança parecia correr. 

A criança não tinha medo. Ia em direção ao Mar como se se tratasse do 

seu pai ou da sua mãe. Num instante, a onda gigante parou! Olhava a criança 

olhos nos olhos e a criança sorriu. Abraçou a onda com quanta força tinha e 

continuou a sorrir. A onda do Mar chorou de emoção e percebeu com aquele 

abraço terno e amigo que era importante para todos. Sabia que as crianças 

não mentem! 

Agora vamos dizer adeus ao conto da imaginação para voltarmos ao 

nosso mundo!! 


