Caça aos Ovos
No dia 4 de abril, foi dia de caça aos ovos na nossa bela cidade
de Pinhel. Este ano o grupo “Chocolate” teve a participação
especial da Galinha para connosco procurar todas as pistas.
Procurámos nas árvores do recinto da nossa escola pois sabíamos
que ela gostava de lá estar. Não foi difícil encontrar a galinha do
2ºC. Alegres, decidimos chamar-lhe Giraça, pois era muito
bonita! Ela ficou muito contente, mas pediu-nos que fossemos
rápidos porque eram dezasseis pistas e não a podiam desiludir,
havia locais, instituições para descobrir, sempre com a sua ajuda.
Entusiasmados lá fomos…então a galinha como era muito esquecida não fez o IRS e
nós não queríamos que a multassem, fomos com ela às Finanças e dissemos “Queremos
fazer o IRS da nossa galinha”. Ficámos descansados, pois assim já dorme bem pois
isto fazia com que tivesse insónias. Uma vez que ali estávamos, informou-nos que era
perto e que estava sempre bem informada, gostava de ouvir música…então dissemos
logo- rádio Elmo, mas como a nossa galinha é muito educada e só nos ensina coisas
boas pediu-nos para mandar uma mensagem a todos os ouvintes e nós concordámos “A
Turma C deseja a todos os alunos, professores e familiares uma boa Páscoa”.
Ajudámo-la também a fazer uma quadra sobre este dia e esta atividade a quadra foi a
seguinte:
Os ovinhos da Páscoa
Nós vamos procurar
E as pistas
Vamos encontrar
A galinha gostou tanto que pediu para a gravarem.
De volta à rua qual não foi o seu espanto que se sentiu constipada, nós
com pena queríamos chamar o 112, mas ela pediu-nos que melhorava
se descobríssemos uma das pistas mais importantes porque estava lá a
sua amiga. Nós ansiosos corremos e encontrámos a amiga Coelha à
qual demos o nome de Fofinha. Todos contentes com a nova
companhia lá fomos até à” casa S.Luís” batizar a Galinha, o nome foi
Giraça.

A nossa galinha como é muito boa pediu-nos para descansarmos num sítio muito
especial - o Pelourinho. Aí observámo-lo muito bem e aprendemos muita coisa, como
recompensa deu-nos um bolo e água, pois merecíamos!
A nossa amiga como é muito esquecida, mas muito esperta, deixou o seu ovo num local
muito importante e lá descobríamos várias pistas. Do que nos descreveu logo
adivinhámos, cantámos uma linda canção da caça aos ovos e dissemos “A galinha
deixou aqui o ovo” ficámos radiantes por conhecer a Câmara Municipal e mostrá-la
também à nossa amiga Coelha. O ambiente estava quente, a galinha tinha sede e nós
também bebemos um copito no bar da Câmara dizendo: “Queremos molhar o bico” e
ficámos fresquinhos para continuar.
A nossa Giraça é muito inteligente, bem informada e quer que nós e a sua amiga
também sejamos assim, ela disse-nos que tínhamos que ir a dois gabinetes CPCJ e o dos
Arquitetos. No primeiro, aprendemos assuntos muito importantes no segundo
“Precisamos de uma planta”, olhámos espantados … Deram-nos um lindo castelo e
uma planta para nos orientarmos.
Dirigimo-nos para um sítio muito bonito a galinha mandou-nos procurar o seu amigo
Coelhinho que andava perdido, nós lá fomos, subimos as escadas em direção à Torre
Norte, pois o Coelhinho precisava de comer!
Coitada da galinha não sabia orientar-se através de uma planta! Descansámos um
pouco, procurámos o coelhinho e logo o encontrámos oferecendo-lhe a cenoura, a
galinha soube e chorou de alegria. Ajudámos a localizar com uma cruz a Torre do
Castelo onde estão, a porta de Marialva e a Igreja de S.Luís. Estávamos no cimo da
Torre Norte e como sabíamos que a nossa amiga tinha vertigens não quisemos aborrecela. Observámos a paisagem e qual não foi o nosso espanto que vimos três localidades
(Quinta Nova, Pinhel e Malta), descemos e como recompensa comemos no bar
“Tradicional e bem torradinha!”, claro que eram umas amêndoas deliciosas!
Já um bocadinho cansados, mas não podíamos desobedecer à nossa amiga e
continuámos a descobrir as restantes pistas porque cada vez que descobríamos uma
pista, era uma algazarra!
A seguinte não foi muito fácil, mas com alguma ajuda lá fomos ao Posto de Turismo
dizendo “ Uma tradição é uma tradição”, pois a galinha gostava que os seus
amiguinhos conhecessem bem a cidade.
Chegámos à Biblioteca dizendo “Um livro é um tesouro, vamos ler muitos”,
descansámos e lemos um livro. Todos reconfortados com o merecido descanso

passámos por um local lindíssimo a Senhora da Boa Nova, rezámos e agradecemos-lhes
por este dia.
A galinha estava pensativa e nós olhámos para ela e disse-nos que nesta quadra é muito
importante darem-se as Boas Festas, nós concordámos e como era perto fomos aos
correios enviar um postal porque “É tão bom ter amigos”.
A galinha disse-nos que só faltava uma pista. Nós todos contentes dissemos:-Boa!
-Então vamos adivinhar a última e nós pela pista descobrimos logo e dissemos- Junta de
Freguesia e tem um dirigente máximo que é o Presidente. Dissemos: “Precisamos de
um atestado de residência”. Perguntaram-nos. Para quem?-Todos respondemos- Para
a nossa querida galinha! Muito bem.
Felizes e contentes regressámos à escola cheios de presentes e doces. Comemos as
nossas deliciosas guloseimas e assim todos juntos passámos este dia espetacular.
Obrigada galinha por nos fazeres companhia e nos ensinares sítios tão lindos!

