


 Na Escola do Farol, os alunos andavam a contar os dias que faltavam 
para a primeira sexta-feira de novembro, o dia escolhido pela professora para 
uma visita de estudo à Quinta do Moinho. 

6

M_Alice_UmaVisita aQuinta.indd   6 08/02/17   22:16



7

 A Alice já lá fora muitas vezes, conhecia bem aquela quinta que pertencia 
à irmã mais nova da mãe. Mas desta vez era diferente. Agora ia com os colegas, 
e podia mostrar-lhes o pónei Malaquias, o cão Feroz, as cabras, as ovelhas,
o moinho… A Alice estava muito orgulhosa por a sua tia Filomena ser a dona 
do local que a professora escolhera visitar.

Visita de estudo 
à Quinta do Moinho:

- Próxima sexta-feira

- Roupa confortável

- Saída da escola às 8:30
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Olá, tia!Olá, Al
ice!
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Olá, tia!

 Estavam todos reunidos à entrada da quinta, quando chegou uma carroça
puxada por dois cavalos, conduzida por uma mulher magra, de cabelo claro.
 — Olá, tia — gritou a Alice, acenando com entusiasmo.
 — Olá, Alice. Aqui estou eu, conforme prometido, para vos vir buscar.                 
A professora vem comigo à frente e vocês vão atrás. Boa?
 — Boa! — gritaram em coro. E, um por um, os alunos subiram para a carroça.
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 A maior parte deles nunca tinha andado numa coisa daquelas: a carroça balançava, 
não tinha teto nem janelas… Que divertido! Mas também havia quem se queixasse de que 
o vento despenteava, que estava frio e que o assento era duro.
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Os cavalos arrancaram devagar, pois a tia Filomena queria que a viagem
fosse segura. Seguindo por caminhos de terra batida, começaram a visita 
à propriedade, com a tia a explicar o que estavam a ver.
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