A caça aos ovos
No último dia de aulas
O 3.º G foi à descoberta
Arrumaram as malas
E foram à procura da pista encoberta.
Grandes caçadores nos tornámos
Para ovos doces encontrarmos
Com ajuda de uma galinha
De crista arrebitada e muito arranjadinha.
A galinha empoleirada
Numa árvore estava
Como era muito informada
Mandou-as a um sítio onde se cantava
Da Rádio Elmo se tratava
E daí, uma mensagem todos mandámos.
Seguimos até ao Registo Civil
Para a certidão de nascimento da galinha levantar
Pelo caminho começou a espirrar
E aos bombeiros fomos parar
Logo o 112 fomos contactar.
Nos bombeiros mais doces recebemos
E, outra pista lemos
A qual nos levou à Câmara Municipal
Onde está o presidente
Que usa fita dental.
Depois, nós, os Geniais
Cantámos que nem pardais
No gabinete não vimos o presidente Ventura.
Mas continuámos a nossa aventura.
Levámos o ovo,
E ao bar nos fomos refrescar
Para mais informação escutar
Das pessoas dos gabinetes
Que estavam a orientar.

Disse a galinha: - “Atenção a esta informação!”
Os Geniais ouviram “coisas” de partir o coração.
Soubemos que crianças eram mal tratadas
Mas com a CPCJ serão ajudadas.
Pensámos -“Que sortudos! Somos bem tratados!”
A seguir para animar
O gabinete dos arquitetos fomos visitar
E mais doçuras recebemos por sermos bem comportados.
- Ai que morro!
Não sei da minha coelhinha.
Estou tão aflitinha!
Quem me dá socorro?
Perdi-me, não sei onde está a amiguinha.
- Não temas, a planta vamos consultar
Dissemos em voz alta, sem hesitar
E até à Torre Norte fomos parar
Subimos as escadas e aí a coelha fomos encontrar.
Da torre apreciámos belas paisagens
Avistámos de longe aldeias
Recuámos no tempo e vimos soldados nas ameias
E até o D. Dinis tomava boas aragens com os seus pajens.
A caçada estava no fim
A chuva lavada não tinha fim
Passos apressados tivemos que dar
Para à escola chegar.
A tarde em beleza terminou
E o nosso coração ficou alegre
Com a boca ainda mais doce
Ninguém ficou com febre!
Foi uma maravilha
Um dia em beleza
Descobrimos monumentos
Apreciámos a natureza.
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