


O MÊS DE FEVEREIRO JÁ TEVE 30 DIAS? 
      A resposta é sim. Mas, para entender como isso aconteceu, é preciso entender a longa 
e caótica história dos calendários. Veja.    

https://super.abril.com.br/historia/o-mes-de-fevereiro-ja-teve-30-dias/
https://super.abril.com.br/historia/o-mes-de-fevereiro-ja-teve-30-dias/
https://super.abril.com.br/historia/o-mes-de-fevereiro-ja-teve-30-dias/
https://super.abril.com.br/historia/o-mes-de-fevereiro-ja-teve-30-dias/


JOGOS  

     Alguns dos jogos que aqui sugerimos 
são bem conhecidos dos mais novos, ou-
tros nem tanto. Convidamo-los a explorar e 
escolher os que lhes parecerem mais desa-
fiantes. A diversão é garantida! 

QUE SÓ PRECISAM DE CANETA E PAPEL 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-em-casa/2021-02-02-7-jogos-que-so-precisam-de-caneta-e-papel-e-que-os-vao-afastar-do-telemovel/?utm_campaign=news_VJUNIOR_ferias_fevereiro&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-em-casa/2021-02-02-7-jogos-que-so-precisam-de-caneta-e-papel-e-que-os-vao-afastar-do-telemovel/?utm_campaign=news_VJUNIOR_ferias_fevereiro&utm_source=e-goi&utm_medium=email


     O "Jogo do Galo" pode ser jogado com um papel e lápis por dois jogadores que, alterna-
damente, vão desenhando um X e um O numa grelha de tamanho 3 x 3. Ganha o jogador 
que primeiro conseguir alinhar três símbolos na vertical, na horizontal ou na diagonal. A ori-
gem deste jogo é desconhecida, com indicações de que pode ter começado no antigo Egito, 
onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam mais de 3500 anos. Em 
Portugal, o jogo foi popularizado no ano 1500, supostamente por Pedro Álvares Cabral, que 
adorava jogar este jogo durante as suas longas viagens marítimas e que terá decidido que 
este seria o primeiro jogo a ser ensinado ao povo indígena no Brasil.  

Jogo do Galo 

Se estiverem sozinhos em casa, joguem contra um computador.  

https://playtictactoe.org/
https://playtictactoe.org/
https://playtictactoe.org/


STOP 

Para dois ou mais jogadores 

     Perfeito para jogar em família, este jogo requer, para além de papel e caneta, rapidez e 
memória. Depois, antes de se começar a jogar a sério, é necessário decidir em conjunto as 
categorias a jogo. Por exemplo, fica a sugestão, “Nomes”, “Países”, “Marcas”, “Cidades”, 
“Animais”, “Objetos”, “Personagens históricas”, “Invenções” e “Descobertas”. A seguir, um 
jogador tem de pensar no Abecedário e outro deve mandá-lo parar dizendo STOP. A letra 
sorteada é aquela pela qual todas as palavras escolhidas para as categorias anteriormente 
definidas devem começar. O objetivo é que todos os jogadores preencham todas as colunas 
o mais rápido possível. O primeiro a terminar deve dizer novamente STOP, para ganhar van-
tagem sobre quem não tenha completado todos os campos. São dez pontos para cada cam-
po completo, exceto para os jogadores com respostas iguais – se o jogador A tiver escrito o 
mesmo que o jogador B em determinada categoria, ambos ganham apenas cinco pontos. 

Para cinco ou mais jogadores 

     Escreva os nomes dos personagens em pedacinhos de papel: deve haver um narrador, 
um assassino, um detetive e vítimas. Dobre os pedacinhos de papel e sorteie entre os joga-
dores. Não se esqueça que o número de papéis deve ser proporcional ao número de jogado-
res. Depois, todos devem sentar-se em círculo, para conseguirem olhar uns para os outros. 
O narrador é o responsável por narrar a história da aldeia e definir a noite e o dia. Durante a 
noite, todos os jogadores devem fechar os olhos, exceto o narrador, que dará ordens ao as-
sassino, sem revelar a sua identidade, para acordar e fazer vítimas. Ao amanhecer, as víti-
mas que tiverem sido tocadas devem dizer “morri”. O jogo só acaba quando todas as víti-
mas morrerem, o detetive descobrir o assassino ou o assassino for expulso da aldeia. O de-
tetive, que não pode revelar a sua identidade, também pode ser morto durante a noite ou ex-
pulso da aldeia durante as assembleias diurnas. Há uma assembleia por “dia” onde os joga-
dores têm de decidir quem expulsam do jogo. É possível dificultar o jogo, ou torná-lo ainda 
mais interessante, com novas personagens. Por exemplo, o beijoqueiro, que pode ressusci-
tar uma ou duas vítimas por jogo, ou uma dupla de namorados ou gémeos – se um morrer, 
o outro morre também. 

Detective 



QUEM É QUEM 
Para dois ou mais jogadores 

Todos os jogadores devem escrever num post-it, sem mostrar a ninguém, o nome de uma 
figura conhecida (um ator, um personagem histórico, um músico ou um desenho animado). 
Depois devem colar o post-it na testa do jogador à sua direita. De seguida, à vez, cada joga-
dor deve fazer perguntas de resposta afirmativa (sim) ou negativa (não) ao grupo – se é real, 
se é inventado, se é mulher, se é moreno, por exemplo. O vencedor é o primeiro jogador que 
adivinhar o personagem escrito no post-it que tem colado na testa. 

MÍMICA 
     Os jogadores escolhem categorias pa-
ra a mímica - podem ser filmes, despor-
tos, personagens, etc.. Depois, em peda-
ços de papel, são escritas palavras dentro 
da categoria. Assim, quando for a vez de 
um jogador, ele escolherá um papel e terá 
que fazer a mímica da palavra que lhe sa-
iu na sorte. O adversário que adivinhar 
mais rápido vence a rodada.  



BATALHA NAVAL 

 

     Cada jogador começa por construir duas grelhas quadriculadas iguais, de 10x10 quadrados, 
numerar as linhas e atribuir uma letra a cada coluna. Uma das grelhas representa “o seu mar”, a 
outra “o mar do adversário”. Seguidamente, deverá posicionar os seus navios na sua grelha, 
seguindo a orientação horizontal ou vertical, e sem que o adversário veja... O número de navios 
é igual para cada jogador e deverão ser posicionados sem que tenham pontos em comum, ou 
seja, não podem tocar-se. Os navios de cada jogador são: 

     Depois dos navios terem sido posicionados, cada jogador, à vez, “atira três tiros” sobre a 
esquadra adversária, referindo as respetivas coordenadas dos tiros (linha, coluna). O adversário 
deve referir o resultado de cada tiro, informando se acertou ou não e em quê. Cada jogador vai 
registando na grelha em branco os resultados dos seus tiros, identificando os navios afundados, 
com o objetivo de acertar em toda a esquadra adversária. Ganha o jogo o primeiro jogador que  
atingir todos os navios da esquadra adversária. 



PELOS SEIS ALFABETOS  
VIAGEM  

DO MUNDO 

 
     Uma grande parte das línguas do mundo não usa alfabetos: por exemplo, o chi-
nês usa um sistema de escrita logográfica, em que cada símbolo representa uma 
palavra ou morfema. Já os alfabetos são sistemas de escrita que representam tan-
to as vogais como as consoantes, e são seis:  

 
1. Alfabeto grego  
2. Alfabeto cirílico 
3. Alfabeto arménio 
4. Alfabeto georgiano 
5. Alfabeto latino 
6. Alfabeto coreano 
 
Descubram mais lendo o artigo a que podem aceder clicando na imagem: 

https://certaspalavras.pt/viagem-pelos-seis-alfabetos-do-mundo/
https://certaspalavras.pt/viagem-pelos-seis-alfabetos-do-mundo/


PANQUECAS:  
história, tipos e a corrida de carnaval 

     Os romanos eram fãs de panque-
cas. Sim, muito antes dos americanos 
com as suas “pancakes”, dos france-
ses com as suas “crêpes” e dos rus-
sos com os seus "blini", não faltavam 
os “ovos esponjosos com leite” ou 
“ova sfongia ex lacte” nas mesas ro-
manas. Claro, que a receita não era 
como hoje. Na verdade, elas pareciam 
mais omeletes doces, pela falta da 
farinha. 
     Foi na Idade Média que a receita 
atual surgiu. Reza a lenda que no sé-
culo V peregrinos franceses chegaram 
a Roma para a Festa della Canderola. 
O Papa da época, Gelasio I (401-496), 
vendo que estavam esfomeados, deu 
a todos ovos, farinha e leite. A receita 
foi então levada para França onde ga-
nhou o nome de crêpe. 

     A ideia milenar da panqueca vem 
do “pão feito na chapa”. Este proces-
so acompanha a história da agricultu-
ra, uma vez que os cereais possibilita-
ram a manufatura das massas. Na 
Ásia, com o arroz, na Mesopotâmia, 
com o trigo, e nas Américas, com a 
produção de milho, as panquecas pas-
saram a ter diferentes caras e rechei-
os. Para o historiador Ken Albala, que 
dedicou um livro inteiro à história da 
panqueca, as diferentes versões têm 
em comum “uma massa rasa, cozida 
em pouca gordura  numa superfície 
plana”.  

https://www.comes.com.br/post/panqueca-historia-tipos-corrida-de-carnaval
https://www.comes.com.br/post/panqueca-historia-tipos-corrida-de-carnaval


     Na Inglaterra, as 
panquecas passa-
ram a fazer parte 
da rotina de manei-
ra tão evidente que 
foram citadas por 
Shakespeare em 
duas das suas 
obras.  
     Em 1445, ainda 
na Inglaterra, mais 
precisamente no 
condado de  
Buckinghamshire, 
nasceu uma tradi-
ção bastante curio-
sa que perdura até 
hoje: a Corrida das 
Panquecas 
(Pancake Race). A 
lenda diz que , num 
certo dia, uma dona 
de casa estava a 
fazer panquecas e, 
ao ouvir o sino da 
igreja, deu-se conta 
que estava atrasa-
da para a missa. 
Não teve dúvidas, 
correu para a igreja, 
com frigideira e tu-
do.na mão. 

A Corrida das Panquecas  
(Pancake Race)  

https://www.youtube.com/watch?v=V3IWsFGvZf4
https://www.youtube.com/watch?v=7XZsxxeaIik
https://www.youtube.com/watch?v=A-yiPKTd0J4


VAMOS ESTRELAR UM OVO? 

     Num livro que escreveu sobre medicina, o filósofo Averróis, que nasceu em Espanha, 
em 1126,, disse que os ovos, «quando se fritam em azeite, são muito bons». Ninguém te-
ria escrito isto se nunca tivesse comido um ovo estrelado; portanto, há pelo menos 800 
anos que esta receita existe. Podem saber mais clicando nas imagens: 

A receita mais fácil do mundo tem 800 anos! 

4 FORMAS ORIGINAIS DE ESTRELAR OVOS 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2021-01-29-vamos-estrelar-um-ovo/?utm_campaign=news_VJUNIOR_ferias_fevereiro&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.e-konomista.pt/estrelar-ovos/


MIRANDELA 
HISTÓRIA E RECEITA DAS ALHEIRAS DE  

     Não há nada mais português que os enchidos. Alheiras, essas há muitas, mas nenhuma 
tão famosa como a de Mirandela. A sua história começa em 1492, quando Fernando de Ara-
gão e a mulher, a rainha Isabel de Castela, conquistaram o último bastião mouro da Penínsu-
la Ibérica – Granada – e invadiram o Palácio da Alhambra. Profundamente católicos, os reis 
acreditavam que os judeus praticantes podiam incentivar aqueles que se haviam convertido 
ao cristianismo a regressar à sua religião original. Contrataram interrogadores para perse-
guir judeus no seu reino: sim, estamos a falar da Inquisição espanhola. Milhares de judeus 
fugiram de Espanha para Portugal, principalmente para Lisboa. Mas, a partir de 1496, os ju-
deus portugueses também foram forçados a converter-se ou, em alternativa, sair do país. 
Durante os dez anos seguintes, cidadãos mais conservadores, normalmente marinheiros, 
matavam judeus diariamente. Em 1536, a Inquisição chegou formalmente a Portugal e tanto 
judeus como judeus convertidos eram capturados e queimados vivos na pira, diante de um 
mar de gente, no Rossio. Os judeus começaram então a esconder-se e a formar comunida-
des em que se faziam passar por cristãos: escreviam em hebraico e fingiam rituais católicos 
para não levantar suspeitas. Mas, em Trás-os-Montes, o disfarce foi mais original. Uma das 
principais maneiras que os membros da Inquisição tinham para descobrir os fugitivos era 
perceber se estes comiam carne de porco ou não, porque a religião judaica proíbe o seu con-
sumo. Para enganar os investigadores, os habitantes de Mirandela criaram uma salsicha fei-
ta com pão e frango, que se assemelhava aos tradicionais chouriços e farinheiras com car-
ne suína: a alheira. Nos dias de hoje, a alheira saltou das montanhas de Trás-os-Montes para 
o resto do país, é um dos elementos típicos da cozinha nacional e já é feita com carne de 
porco, carne de caça ou pode até ser vegetariana. 



Receita: Alheira de Mirandela 
Ingredientes Instruções 

 

    Coza todas as carnes e os ossos de porco em água suficiente 
para as cobrir (de modo a obter no final da cozedura um caldo gor-
do e forte ) juntamente com os alhos descascados, o piripíri, a sal-
sa e o sal. 
    À medida que as carnes forem ficando cozidas, retire-as da pa-
nela e desfie-as muito bem. Esmague a parte gorda do toucinho e 
desfie a carne, podendo o courato ser picado com a faca. 
    Demolhe e lave muito bem a tripa seca. 
    Corte o pão em fatias finas e coloque-o num alguidar. 
    Quando as carnes estiverem todas cozidas, regue o pão com o 
caldo quente e tape-o com um pano durante alguns minutos. De-
pois, desfaça muito bem o pão com uma colher de pau e junte-lhe 
as carnes desfiadas e uma colher de (sopa) de colorau, mexendo 
bem. 
    Se estiver muito rijo, junte-lhe um pouco de caldo, mas pouco, 
pois deve obter uma espécie de açorda rija. 
    Retifique os temperos e encha as tripas enquanto o recheio está 
quente; quando frio custa a trabalhar. 
    Vá enchendo, atando e cortando as alheiras com 15 cm de com-
primento. 
    Não se esqueça de as atar bem nas pontas. 
    Depois de prontas, convém deixá-las no fumeiro se possível, ou 
no frigorífico durante 1 ou 2 dias. 

1kg pão caseiro de trigo 
200g carne de vaca 
150g presunto 
1/2 galinha caseira gorda 
carne de porco  (alguns os-
sos de porco) 
10 dentes alho (1 cabeça in-
teira) 
1 colher de sopa de pimen-
tão doce (colorau) 
1 ramo de salsa 
1 tripa seca para enchidos 
200g toucinho 
sal q.b. 
piripíri q.b. 



     Os monges do Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça, a 88 
km de Coimbra, eram submeti-
dos na Idade Média a um trata-
mento infalível contra a obesi-
dade que até hoje não foi supe-
rado por nenhuma dieta! 
     Os monges que comiam no 
refeitório eram obrigados a ir 
buscar a própria comida na co-
zinha ao lado. Ninguém podia 
servi-los. O problema é que pre-
cisavam de atravessar uma por-
ta que media 2 metros de altura 
e apenas 32 cm de largura. 
Quem não conseguisse ultra-
passá-la ficava sem comer e, 
obviamente, emagrecia. Os su-
periores dos monges recorre-
ram à porta pega-gordo, porque 
a gula era um dos sete pecados 
mortais e a obesidade tornava-
os menos aptos para os traba-
lhos braçais. Os religiosos per-
tenciam à extinta Ordem de Cis-
ter, cujos seguidores trabalha-
vam como agricultores e produ-
ziam tudo o que consumiam. 
Em 1834, foram obrigados a 
abandonar o mosteiro, pelo de-
creto governamental que supri-
miu as ordens religiosas de Por-
tugal. 
     Hoje, o Mosteiro de Alcoba-
ça, considerado uma das sete 
maravilhas de Portugal, funcio-
na como museu. Uma das suas 
atrações é justamente a porta 
pega-gordo. 

PORTA PEGA-GORDO 
Curiosidades na Escola Viva 

     Alcobaça é uma cidade 
de Portugal, situada no dis-
trito de Leiria, na região 
Centro-Oeste, a 97 km de 
Lisboa. É banhada pelos 
rios Alcoa e Baça, de onde 
surgiu o nome da cidade. O 
concelho é densamente 
povoado, acima da média 
nacional; possui dois tre-
chos à beira-mar (norte e 
sul), envolvendo com isso 
a vizinha cidade da Nazaré. 

https://i.pinimg.com/originals/fc/80/8b/fc808b7ca2c7adea8c8b9cadab6a4fe5.jpg


Curiosidade: Googol ou Google?  
1 000000000000000000000000000000... 

Sabem qual é a origem do nome Google, o motor de busca da Internet?   

Vem da Matemática! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Em 1938, o matemático americano Edward Kasner (1878-1955) pe-
diu ao seu sobrinho Milton, de 9 anos, para batizar o número que é 
um 1 seguido de 100 zeros. E ele escolheu googol. Como dá muito 
trabalho escrever tantos zeros, os matemáticos escrevem o googol 
assim: 10100 (lê-se 10 elevado a 100). 

     Depois, em 1997, os fundadores do Google inspiraram-se neste 
nome para o seu motor de busca. Eles queriam recolher tanta infor-
mação como um googol: um número maior que a quantidade de par-
tículas no Universo. 



     Jonathan Wolstenholme, artista britânico, gosta de livros, sobretudo de livros velhos, e 
gosta de os antropomorfizar nas suas ilustrações. Ficam, a seguir, alguns exemplos do seu 
curioso trabalho neste espaço da nossa newsletter dedicado ao poder da expressão visual. 

O Mundo da Ilustração na Escola Viva 










