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Projeto Farol 

Conto Igualdade de Género 

O príncipe que gostava 
de bonecas 

 
Era uma vez um príncipe 

que adorava brincar com bone-
cas e com elas inventava muitas 
histórias e fazia muitos teatros. 
O príncipe trancava-se no seu 
quarto, pois tinha medo que al-
guém descobrisse a sua brinca-
deira preferida. 

Um dia, o seu amigo Dra-
co foi à sua casa visitá-lo e per-
guntou à sua mãe onde estava 
ele. Ela respondeu-lhe que esta-
va no quarto. Draco bateu à por-
ta e ele abriu sem pensar que 
poderia ser o seu amigo. Draco 
viu as bonecas do príncipe e dis-
se: 

- Tu não podes brincar 
com bonecas, isso é brincadeira 
de raparigas! 

- Nunca ouviste falar da 
Igualdade de Género? – pergun-
tou o príncipe. Tal como as rapa-
rigas podem brincar com carri-
nhos, também eu e todos os ra-
pazes podemos brincar com bo-
necas. – explicou. 

- Nunca tinha pensado 
nisso! – respondeu Draco. 

- E assim somos todos 
felizes. – concluiu o príncipe. 

Os dois amigos passaram 
a tarde toda a brincar com bo-
necas e divertiram-se imenso.  

 

Margarida Monteiro 
Turma B4B 

Projeto Farol 

Conto Igualdade de Género 

O príncipe que gos-
ta de brincar com 

bonecas 
  
Certo dia, Draco e a sua amiga 
Lucy foram visitar um castelo on-
de vivia um belo príncipe que se 
chamava Cláudio. Quando Draco 
se aproximou do príncipe, viu que 
ele tinha na mão uma boneca e 
disse-lhe, confuso: 
 - Os rapazes não brincam 
com bonecas, brincam com carri-
nhos! Mas Cláudio respondeu:
  
 - Não importa se sou rapaz 
e brinco com bonecas ou se sou 
rapariga e brinco com carrinhos, 
o importante é sermos felizes 
com as nossas opções e persona-
lidades. 
 - Agora que falaste nisso, 
disse Draco pensativo… compre-
endo e acho que tens razão. Nós 
não devemos julgar as pessoas 
pelos seus gostos ou hábitos, mas 
pelas atitudes que manifestam. 
 Draco percebeu a importân-
cia da Igualdade de Género e, a 
partir desse momento, nunca 
mais voltou a julgar as pessoas 
pelas suas escolhas. 

 

João Rodrigues 
Turma B4B 

Projeto Farol 

Conto Igualdade de Género 

Draco e o príncipe 
que gostava de 

bonecas 
 
Era fim de semana e 

Draco dirigia-se para casa de 
Lucy. A caminho de sua casa, 
encontrou o príncipe: 

- Olá! Eu chamo-me 
Draco. O que estás aqui a fa-
zer? 

- Olá! Eu sou o príncipe 
Lucas e ia agora mesmo brincar 
com as minhas bonecas. – res-
pondeu o príncipe. 

- Brincar com bonecas? 
– perguntou Draco. 

- Sim, eu adoro brincar 
com bonecas, mas toda a gente 
diz que isso são coisas de rapa-
rigas. O que é que tu achas? 

- Se é isso que te deixa 
feliz, eu acho que podes e de-
ves brincar com elas.  

- Tens razão, Draco! – 
respondeu o príncipe. Nós de-
vemos fazer aquilo com que 
nos identificamos e que nos dá 
prazer.  

- Então, posso brincar 
contigo? – perguntou Draco. 

- Claro que sim. Vamos 
divertir-nos muito. 

E os dois amigos brinca-
ram a manhã inteira sempre 
muito felizes. 

 
Gabriela Franco 

Turma 

B4B 
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EB1 de Vila de Punhe 

Visita de Estudo ao Museu do Mel 
 

     A Porta do Neiva do Geoparque de Viana do Castelo, um dos três centros de acolhimento turístico-

educativo e vocacionado para a valorização do património identitário da margem esquerda do Rio Lima 

encontra-se situada em Vila de Punhe e tem como tema “Do Mel ao Caulino”. No âmbito do projeto 

“Conhecer para valorizar - Nós e a serra”, os alunos da Escola Básica de Vila de Punhe realizaram, nos dias 

30 de março e 1 de abril, uma visita de estudo ao Museu do Mel e do Caulino, situado na freguesia de Vila 

de Punhe. Este museu tem como objetivo a promoção da identidade do Vale do Neiva e de Viana do Cas-

telo, e a valorização dos produtos endógenos do Vale do Neiva, como o Mel da área apícola e o Caulino (e 

outros inertes) que são o resultado de uma história geológica única e complexa (Formação de Alvarães) 

com elevado impacto socioeconómico (ex. produção de telha, faianças e porcelana). 

Textos elaborados pelos alunos  

Visita ao Museu do Mel e do Caulino 
 

 Sexta-feira, dia 1 de abril de 2022, fomos ao Museu do Mel e do Caulino. Na entrada, encontramos 
a D. Cristina, a guia. No início da visita, a D. Cristina mostrou-nos um quadro interativo onde dava para ver 
locais do Geoparque. Ao entrar, falamos sobre a polinização, que é um processo muito importante, as 
abelhas recolhem o pólen das flores, depois voam para outras flores, durante essa viagem algum do pólen 
cai e dá origem a novas flores, plantas e árvores. 
 De seguida, falamos sobre as abelhas. As abelhas rainhas são as mais compridas, as obreiras são as 
que trabalham mais e os zangões são os que acasalam com as rainhas e geralmente os que têm ferrão. 
 Os ovos de abelha abrem. Inicialmente são larvas, depois transformam-se em pupas e a seguir ficam 
adultas e começam a trabalhar em poucos dias. 
 Vimos também uma colmeia muito velha que tinha sido construída pelo próprio Homem. Além do 
mel e das abelhas falamos sobre o caulino que serve para fazer cerâmica. 
 Provamos mel e estava bom. Eu adorei esta visita de estudo porque aprendi muito sobre as abelhas.
  



Visita ao Museu do Mel e do Caulino 
 

No dia 1 de abril, a minha turma foi ao museu do Mel e do Caulino fazer uma visita de estudo. Fo-
mos a pé, desde a escola, porque era perto. Ele situa-se no edifício da Junta de Freguesia de Vila de Pu-
nhe. 

Quando chegamos, uma senhora recebeu-nos, levou-nos a uma espécie de biblioteca e mostrou-
nos, num quadro interativo, o motivo do museu ter esse nome e depois vimos num esquema como é que 
as abelhas produzem o mel: primeiro a abelha recolhe o pólen da flor, depois dirige-se à sua colmeia e 
deposita lá o pólen. De seguida, o apicultor (que é o senhor que cuida das abelhas e das suas colmeias) 
retira o mel das colmeias. Quando a abelha faz o transporte do pólen até à colmeia, liberta-o e este cai no 
chão, fazendo com que novas flores voltem a nascer, isso chama-se polinização. 

Fomos, de seguida, para outro local, que estava coberto de cortiça, e aí a senhora falou-nos sobre 
os três tipos de abelhas e as suas diferenças: a rainha, o zangão e a operária. Fiquei a saber que as abe-
lhas são generosas, porque quando uma abelha rainha encontra uma flor cheia de pólen começa a rodar à 
volta dela para as outras abelhas saberem que têm uma flor cheia de pólen. 

Cada colmeia tem uma abelha rainha e várias operárias e os zangões, junto com as operárias, são 
responsáveis pela segurança da colmeia e só a abelha rainha é que pode ter bebés, e passam por quatro 
fases: ovo, larvas, pupas e adulta. 

Tivemos ainda a oportunidade de ver uma flor e uma abelha no microscópio, um fato de apicultor 
e uma colmeia de antigamente. 

No fim, provamos uma bolacha com um maravilhoso mel feito pelas abelhas e ofereceram-nos 
uma pulseira. 

Foi muito divertido, mas continuo com muito respeito e afasto-me bem rápido delas! 
 


















