
Texto Narrativo 
 

 

Catarina, a campeã 
Da realidade ao sonho 

 

Numa manhã de muito frio, Catarina levantou-se bem cedo e preparou-se 

para a escola. Nesse dia iria ter uma competição de salto em comprimento. 

Entrou no autocarro e foi para a escola. 

À chegada, dirigiu-se aos balneários. De repente, ouviu o telefone: 

- Olá, Catarina! - era Sara, a sua amiga. 

- Olá Sara, o que queres? - perguntou curiosa. 

- Só queria saber onde estás. 

- Estou perto dos balneários - informou Catarina. 

- Ok! Vou aí ter. 

Passados dois minutos, Sara chegou. 

- Só queria desejar-te boa sorte - disse ela confiante. 

- Obrigada! 

- Não tens de agradecer, é para isso que as amigas servem. Agora tenho 

de ir, está quase a tocar, adeus! - disse Sara, acenando com a mão. - Depois 

venho ver-te. 

- Adeus! 

A funcionária auxiliar chegou e abriu os balneários. Catarina e outras 

meninas foram vestir o seu equipamento. 

Entretanto, chegou muita gente, porque a competição não era só de salto 

em comprimento, também havia a modalidade de mega sprint, para ver quem 

corria mais depressa. 

Catarina saiu gelada de nervos para a rua. Ainda foi tirar dúvidas com a 

professora. 



Depois pôs-se na posição adequada na pista. Começaram a competição. 

Catarina foi sempre ficando à frente. 

Quando a campainha tocou, as suas amigas Sara, Nádia, Beatriz e outras 

foram assistir. Terminadas as provas, Catarina, Sara e Nádia foram brincar. 

Mais tarde, um senhor anunciou os resultados: 

- Atenção! Atenção! As pessoas que saltaram venham para aqui. 

Foram todas as pessoas. O 2º e 3º lugares foram anunciados. 

- E o primeiro lugar vai para… Catarina! 

Catarina, muito feliz, foi receber a sua medalha. 

Passado um mês, Catarina participou também nos campeonatos regionais, 

e voltou a ficar em 1º lugar. 

O tempo foi passando e chegou o dia dos nacionais. No dia anterior, 

Catarina magoara-se e não sabia se iria conseguir, mas recuperou. 

Finalmente sábado! Uma manhã muito calorenta, Lara, uma menina que 

treinava Catarina, disse-lhe: 

- Catarina, não fiques nervosa. Vai correr tudo bem! 

Foram para o campo e treinaram. Uma hora depois, começaram as provas. 

Catarina saltou, mas não tinha a certeza se iria conseguir. Quando todas 

as crianças acabaram de saltar, anunciaram o 2º e 3º lugares. Aconteceu 

exatamente como na escola. 

- E o 1º lugar vai para… Catarina Teixeira! 

Receberam as medalhas, e a bela Catarina apareceu em capas de revistas 

de desporto e na televisão! 

Hoje, ela é o orgulho de todos os jovens que seguem a magia do desporto! 
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