Projeto “Via láctea de letras” ( texto produzido pela turmas de 1º e 4º anos)

Ribeinal, o astronauta
Central Espacial do Planeta Terra- Alô! Alô, astronauta Ribeinal!! Daqui fala a Central Espacial de S. João

da Madeira, situada no jardim da Câmara….

Astronauta Ribeinal- Alô! Fala o Astronauta Ribeinal! Já estou dentro do foguetão e estou quase a
descolar! Podem fazer a contagem decrescente…
Central Espacial- 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1…ZERO!!!!!!!!!!!!!!
Fchhhhhhhhhhh! Fchhhhhhhhhhhhhhhhhhh! – fez ouvir o foguetão.
Astronauta Ribeinal - Já estou a levantar voo! Já vejo o Rio Ul a ficar fininho, muito fininho…Vejo coisas
minusculinhas! Já não vejo formigas!!!
Central Espacial - A descolagem foi um sucesso, astronauta Ribeinal. Vai dizendo o que vês!
Astronauta Ribeinal - Já não vejo nada! Já não vejo o rio Ul… será por causa de gastarmos
desnecessariamente muita água?
Central Espacial - Não! O rio continua cá! É porque te estás a afastar da terra. O que vês, agora?
Astronauta Ribeinal- - Vejo estrelas brilhantes e cintilantes!
Central Espacial - Tem cuidado!
Astronauta Ribeinal- - Wow!!!!!!!!!!!Uf!!! Tive que fazer uma curva muito grande porque encontrei o
meteorito que destruiu os dinossauros…
Central Espacial - A sério?!!! Como soubeste que era esse meteorito?
Astronauta Ribeinal- Porque estava lá agarrado um dinossauro muito grande com a cauda abanar!
Alô, Central Espacial! Estou em perigo! Preciso de fazer muitas curvas porque há rochas a voar!
Uffffffff!! Já me desviei de todas.
Não se preocupem porque acho que elas não chegam à Terra: uma menina explicou-me que a terra tem
um escudo invisível que a protege!
Alô, Central Espacial! Estou com fome! Posso comer um bocadinho de nuvem?
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Central Espacial - O quê? Não saias do foguetão! Só deves sair na lua!!
Astronauta Ribeinal- Já comi!!! Hihihihi!!! Enganei-vos! Comi algodão-doce que trouxe comigo!! Hihihi!
Central Espacial - Astronauta Ribeinal, tem cuidado! Aguardamos ansiosamente a tua chegada à lua!
Astronauta Ribeinal- Estou a ver uma nave espacial! Vai lá dentro um extraterrestre muito simpático!
Tem 3 bocas, 5 olhos, 4 pernas, a cabeça cheia de estrelas murchas…Ele disse “Adeus!” com a mão. Acho
que somos amigos!
Central Espacial - Está atento, Ribeinal! Não te enganes na rota!
Astronauta Ribeinal - Não me engano! É sempre em frente! Já vejo a lua!!!! E lá longe vejo um planeta
com um anel! Que lindo, mas a terra é mais bonita!
Vou almoçar antes de chegar e a paisagem vou admirar!
Central Espacial - Para de rimar!
Astronauta Ribeinal- Vou almoçar um hambúrguer espacial que é muito especial, cenoura e alface!
Oh!!!!!!!!!!!!Estou a ver um cão feito de estrelas …consigo percebê-las…
Central Espacial - Para de rimar!
FFFFVVVV…fffffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv – disse o cansado foguetão ao pousar no meio da
escuridão!
Astronauta Ribeinal- Cheguei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cheguei! Já alunei!
Demorei tanto tempo que o tempo nem cabe dentro do foguetão! Vou deixá-lo aqui a voar…Oh!!!!!!!
Estou a ver a TERRRRRRRRAAA ! Tão pequenina ! É toda azul!!!!!
O Ribeiral dá os primeiros passos na lua.
Astronauta Ribeinal- Afinal, a lua não tem buracos de queijo! Estou a ficar zangado! Isto é tudo rocha …e
crateras!! Tive uma ideia!.. Já estou feliz! Querem saber?
Central Espacial - Podes dizer!
Astronauta Ribeinal- Podíamos aproveitar estas crateras e fazer um parque de diversões!
Central Espacial - Astronauta Ribeiral! Estás em missão espacial e especial!
O astronauta avança no espaço lunar e cumpre a sua primeira missão. Bem , não é a primeira…Esta foi
ver a terra lá de longe e admirá-la! O astronauta realiza a sua segunda missão: colocar, no solo, a
bandeira de Portugal!
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Astronauta Ribeinal- Já espetei a bandeira numa cratera pequenina! Agora, na vez de pequenos, somos
grandes! A bandeira de Portugal vai ver-se em toda a Via láctea!!!
Central Espacial - Alô! Alô! Astronauta Ribeinal, chegou a esta central um grupo de meninos. Eles têm
pedidos a fazer-te:
Astronauta Ribeinal – Podem falar! Eu ouço muito bem! Aqui no espaço não há barulho!
Rui- Traz-me uma pedra!
Maria- A terra é mesmo linda? É mais linda do que a lua?
Rafael- Traz-me uma estrela para dar à minha mãe!
André- Traz-me um pedaço de lua!!!
Mimi- Ribeinal, pergunta à lua quando é que ela vai ser super-lua, grande e amarela! Eu consigo vê-la da
janela do meu quarto.
Astronauta Ribeinal – Os vossos desejos serão realizados! A minha missão está a terminar… ao foguetão
tenho de voltar!
João- Ele está a rimar!
Astronauta Ribeinal- Tenho que voltar! Estou quase a chegar!
Fchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
FIM
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