
Concurso de Adivinhas Populares 

“Uma meia, meia feita, outra meia por fazer; 
diga-me lá, ó menina, quantas meias vêm a ser ?” 

 
s adivinhas, proveem da literatura de 

transmissão oral, são transmitidas, 

geralmente, pela fala e a sua autoria é 

anónima, pertencendo assim ao património coletivo. 

Este ano, a biblioteca escolar decidiu que voltaria a 

lançar este concurso, após dois anos de interregno. 

Este tipo de concursos, no meio escolar, contribuem 

para a perpetuação da nossa memória coletiva. Permitem, também, desenvolver áreas da aprendizagem 

ligadas a tradições culturais.  

O prazer de decifrar as pistas e de poder, posteriormente, repetir o desafio 

a outros, proporciona às crianças momentos de grande diversão ao dizer e 

descobrir adivinhas. Esta atividade estimula, ainda, o raciocínio dos alunos 

e é um meio excelente de promover a interação entre pais e filhos.  

Foi curioso. A princípio, parece que os alunos se assustaram com as 

propostas. Efetivamente, eram adivinhas que a maioria não conhecia. Mas, 

depressa resolveram a questão. Socorrendo-se da Internet na zona de 

informática da Biblioteca Escolar lá foram desvendando as soluções tão 

misteriosas. 

Foi muito engraçado como os concorrentes foram solidários uns com os 

outros. Partilhavam as soluções. Foi muito bonito. Aqui se verificou o 

prazer de participar pelo prazer de desvendar e encontrar as soluções. Eles 

não estavam muito preocupados por quem seria o vencedor. Apenas, 

tinham aquela missão. Vamos desvendar, em conjunto, estas soluções. E, 

foi assim que, já quase no fim do prazo, um grupo alargado de alunos 

entregaram as suas folhas de resposta. 

Segundo o regulamento, este concurso destinava-se apenas aos alunos. Cada concorrente deveria levantar a 

grelha, para poder dar as respostas, junto da assistente operacional da BE/CRE e entregá-la até às 17.00 horas 

do dia quatro de abril (4ª feira). Uma vez entregue a grelha de resposta não seria permitida a sua substituição. 

Cada concorrente apenas poderia entregar uma grelha de respostas. Seria vencedor o concorrente que maior 

número de respostas certas apresentasse. Em caso de empate, o vencedor será o concorrente mais novo. 

Analisadas as participações, chegou-se a um vencedor. Foi o aluno Rui Carvalho, n.º 14, do 6.º D. Parabéns! 

Foi-lhe entregue, pelo professor Bibliotecário, um diploma e um prémio simbólico. 

O professor bibliotecário 

Fernando Magalhães 
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