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Sala de professores

Lava as mãos
comA Forma da Terra!

Capítulo I

20 de setembro de 10 000 a.C. 
 09h30 –  A iniciar a aula 

de Estudo do Meio

– É plana!
– Estão enganados, é redonda!
– Não é nada, é plana!
Esta enorme discussão, em que metade da turma gritava 

que a Terra era redonda e a outra metade berrava que era 
plana, foi subitamente interrompida pelo professor Couves.

– Silêncio. Depois da aula iremos assistir ao filme 
do Bando das Cavernas e, no final, veremos quem 
tem razão. Mas primeiro quero ver os vossos trabalhos 
de casa, precisamente, sobre um dos temas deste filme: 
«Afinal qual é realmente a forma da Terra?»

– É plana! – gritou logo o Crava. 
– Por isso é que se chama planeta Terra. Se fosse redonda, 
chamava-se «Redondeta Terra»!

Ao ouvir esta explicação maluca do Crava, 
toda a turma desatou às gargalhadas.

– É redonda!A Forma da Terra!

A Marca de Sabão N.º 1,
em Todo o Mundo Pré-Histórico!
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Depois da risota, a turma acalmou e o professor Couves  
 
O grupo, composto pelo Tocha, pela Ruby e pelo  
Kromeleque, levantou-se e dirigiu-se ao quadro. 

Enquanto os nossos três amigos do Bando 
preparam a sua apresentação, provavelmente estarás a 
pensar que foi por esquecimento que o autor não referiu 
também o nome do Menir. Mas não. O que aconteceu foi 
que o Menir, como discordava de todos, decidiu apresentar 
um misterioso projeto só seu. Confiante de que, no 
final, tanto o professor como a turma iriam dizer que ele era 
o único que estava certo, o Menir sorriu de satisfação 

à espera da sua vez.

deu início à apresentação dos trabalhos. 






