


No nosso mundo moderno e hiperestimulante, dormir pode ser uma tarefa difícil.  

Criar rotinas, na hora de ir para a cama, como a leitura de histórias, pode ajudar.

Cada página deste livro tem exercícios de relaxamento, interligados  

com histórias sobre o céu estrelado.

Basta procurar o símbolo da Lua para os encontrar.

Os exercícios são curtos e simples de realizar, e as histórias são independentes umas  

das outras, não obrigando a uma leitura de todo o livro, do princípio ao fim.

Para começar, pode tentar completar apenas dois ou três exercícios – o segredo é a criança 

divertir-se sem sentir que tem uma tarefa difícil pela frente. Se a criança não quiser fazer mais 

do que um exercício, não insista. Se ela quiser continuar, não hesite!

Experimente todas as estratégias, mesmo aquelas que acha que a criança  

poderá não gostar. Não há uma fórmula mágica, pelo que é importante descobrir  

o que resulta melhor com cada criança. 

O exemplo é uma excelente forma de aprendizagem. Experimente e acompanhe  

a criança na execução dos exercícios. Como recompensa, terá um fim de dia  

relaxante e também descobrirá alguns exercícios que resultam consigo!

NOTA: Nem todas as constelações apresentadas no livro são visíveis no céu  
noturno do hemisfério norte mas todas são visíveis no céu estrelado deste livro.  

(Constelações apresentadas no livro, apenas visíveis no hemisfério sul,  
por ordem alfabética: Águia, Ave-do-Paraíso, Camaleão, Cão Maior,  

Cão Menor, Corvo, Fénix, Hidra e Lebre)

COMO LER ESTE LIVRO  
(PARA OS ADULTOS)







O céu está cheio de pequenas luzes brilhantes a piscarem para nós.  

Há triliões de estrelas lá em cima, e cada uma tem uma história diferente  

e maravilhosa para contar.

Um grupo de estrelas chama-se constelação e tem uma forma única,  

que conta a sua própria história. Às vezes, essa forma parece um animal,  

ou uma criatura mítica, uma pessoa ou até um deus.

Há muitos, muitos anos que se contam histórias sobre as constelações  

que enchem o céu. 

Agora, descontrai, diz adeus a todas as inquietações e preocupações,  

relaxa o teu corpo e a tua mente, e deixa que os sentimentos mais calmos  

entrem no teu coração. 

Vamos aventurar-nos pelo céu escuro e profundo da noite.



Consegues ver a constelação do caçador Orion? Ele está no céu escuro e parece 

orgulhoso, com o seu enorme escudo e a sua espada nas mãos.

Perto dele, há dois cães: o Cão Maior e o Cão Menor, a sussurrarem em pleno 

céu brilhante para apanharem a Lebre.

Consegues imitar uma lebre? Coloca as mãos e os joelhos no colchão para  
ficares de gatas. Junta os pés para que os dedos grandes dos pés se toquem. 
Baixa o rabo até tocar nos tornozelos e estica os braços ao lado da cabeça, 
como se fossem as orelhas compridas de uma lebre. Agora, pousa a testa no 
colchão, devagarinho, e deixa que o peito deslize até ficar entre os joelhos. 
Respira fundo três vezes, sem pressa; inspira e expira.



A Lebre salta e quase voa a tentar ultrapassar o caçador Orion e os seus cães. Os seus pés gigantes fazem pam, pam, pam.

Deita-te de costas, coloca as tuas mãos em cima do coração e sente o seu batimento. Tum, tum, tum. Inspira profundamente  
e expira, deitando o ar todo fora.

CÃO MENOR
O cão pequeno

ORION
O caçador

CÃO MAIOR
O cão grande

LEBRE




