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21 – Dia da Árvore

Jogando conversa
fora
E agosto foi-se. Há quem
acredite que é o mês do azar,
do cachorro louco, porém,
para nós brasileiros, foi um
mês atípico, cheio de boas
surpresas. Foi a vez dos
esportes, da hospitalidade,
dos exemplos de superação,
das conquistas, das comoventes histórias dos bastidores dos atletas.
O sucesso do evento
tomou o lugar do medo e da
ansiedade. Deu tudo certo,
até medalhas de ouro!
Agora chegou setembro,
com as manhãs mais claras,
um mês mais colorido pelas
flores. Os ipês esparramam
suas flores pelo chão formando lindos tapetes amarelos e
roxos. Há mais alegria no ar.
É um mês de muita energia

boa, é a entrada da primavera.
E, para completar, no
mês de setembro comemorase o dia da árvore, que abriga
os pássaros e é o habitat de
outras várias espécies.
Os pássaros cantam e
constroem seus ninhos. O
amor está no ar.
Já pararam para pensar
que as árvores nos fornecem
a madeira para os berços,
para o nosso começo de vida,
até o final dela?
Precisamos preservá-las.
Em setembro, também
homenageamos nossa pátria.
Outro tempo para reflexão
em tempos tão conturbados.
Pátria amada, Brasil!
E, para finalizar, uma
frase que recebi por email e
que vem a calhar: “Que a
gente saiba florir onde a vida
nos plantar.”
E essa outra de Pablo
Neruda:
“Poderão
cortar
todas as flores, mas não
poderão deter a primavera.

Em
tempo:
nossa
homenagem
às
nossas
dedicadas secretárias pelo
seu dia.

Vê que grande extensão de matas, onde
impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera!
Boa terra! Jamais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que
agasalha...
Quem com seu suor a fecunda e umedece,
vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhum como este:
Imita na grandeza a terra em que nasceste!

Poetando
Para comemorar o dia da Árvore:
Velhas Árvores
Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores moças, mais amigas,
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...
O homem, a fera e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres da fome e de fadigas:
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.
Não choremos, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo. Envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem,

Anabela salva o dia!
Christian Sperli

Hora do Banho
Jenna Mackintosh

Na glória de alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!
Olavo Bilac

Olavo Bilac nasceu no Rio de
Janeiro, no dia 16 de dezembro de
1865.
Foi um dos principais poetas da
Escola Parnasiana de Letras e
membro fundador da Academia Brasileira de
Letras. Ocupou a cadeira nº 15.
Pertence a ele a letra do Hino à Bandeira
Brasileira. Foi colaborador de vários jornais e
revistas da época.
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac
morreu no Rio de Janeiro, no dia 28 de
Dezembro de 1918.

Para os Pititicos
A Pátria

Novas Aquisições

Olavo Bilac

Bichos Arrepiantes
Lynn Huggins - Cooper

Criaturas Gosmentas
Lynn Huggins - Cooper

De ovo a galinha

Camilla de La Bédoyère

De girino a sapo

Camilla de La Bédoyère

Diário Animal - Aranha
Steve Parker

Carros de bombeiros e veículos de resgate
Caminhões
Trens
Tratores e máquinas agrícolas
Motos e bicicletas
Jean Coppendale

Germes

Martin Howard

O menino que amava sorrir
James Misse

Aventuras do Barão de Münchhausen
Rudolf Erich Raspe

Ama, com fé e orgulho, a terra em que
nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que rios! que
floresta!
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,

Diário de aventuras da Ellie
Amizade é o bicho
O show tem que continuar

É um seio de mãe a transbordar carinhos.
Vê que vida há no chão! Vê que vida há nos
ninhos,
Que se balançam no ar, entre os ramos
inquietos!
Vê que luz, que calor, que multidão de
insetos!

Poesia é fruta doce e gostosa

Ruth Mcnally Barshaw

Dezenove poemas desengonçados
Ricardo Azevedo

Elias José

Livro de culinária para princesas
Editora Ciranda Cultural

Livro de culinária para meninas
Editora Ciranda Cultural

Coleção Eureka
O que é DNA?
Hyuk Lim

O livro da força
Ji Hyun Lee

O livro do fogo
Hye Sook Sung

A força dos ímãs
Ho Sun Yoo

Por que caio quando paro de repente?
Ji Hyun Lee

Como flutuam os barcos
Ho Sun Yoo

Bisbiliotecando
Muita atividade na área de Comunicação
Pessoal, do Prof. Ricardo:
 PPUD – Professor por um dia, com os
alunos dos 6os anos. Eles formam os grupos de
trabalho, escolhem a matéria, o tema e em qual
turma querem ministrar a aula. Ocupam os
diversos espaços físicos da escola, valem-se dos
recursos multimídias e, para encerrar, entregam
uma atividade escrita. Sendo assim, vivenciam o
dia a dia do Educador, valorizando a profissão
sagrada de mestre.
 Expo Anglo - 24 de Setembro, das 9 às
12 horas. Alunos dos 8os anos participam desse
evento, criando, produzindo e comercializando
produtos com consciência ecológica e funcional.
Parte do lucro é doado para uma instituição
carente da cidade.
Esse trabalho envolve elaboração de
planilhas de custos e despesas, marketing,
apresentação visual (banner, vídeos e registros),
logo e slogan. É um trabalho em conjunto:
Comunicação Pessoal e Educação Financeira.

O que estamos lendo
Fundamental II
6os anos:
Viagem ao Centro da terra
Júlio Verne
Ed. FTD

7os anos
Sherlock Holmes – casos extraordinários
Sir Arthur Conan Doyle
Ed. FTD

8os anos
Infância roubada

Telma Guimarães e Julio Emilio Braz
Ed. FTD

9os anos
A república dos argonautas
Anna Flora
Cia das Letras

Fundamental I
2os anos
Monteiro Lobato
Nereide S. Santa Rosa
Callis

3os anos
O leão Adamastor
Ricardo Azevedo
Formato

4os anos
Ruth Rocha conta Oliver Twist
5os anos
O Gênio do Crime
João Carlos Marinho
Ed. Global

Passatempo
desafio da língua
O redator desta coluna é meio distraído e
sempre acaba escrevendo algo em desacordo com a
norma padrão. Sua tarefa, leitor, é encontrar esses
desvios. Aqui, ele deixou passar dez erros. Mãos à
obra!

USO DE PLANTAS MEDICINAIS
De uns tempos para cá, têm-se difundido
muito o uso de plantas medicinais. A cada dia,
comprova-se que, feito com critérios, ele só tem
a contribuir para a saúde de quem o pratica.
Mais em que consistem esses critérios?
Vejamos...
Em primeiro lugar, é importante o
diagnóstico do quadro clínico da pessoa
enferma. Depois disso, é fundamental escolher
corretamente a planta a ser utilizada. Pôr último
deve-se saber preparar a planta de modo
adequado.
Ao escolher-se a erva, deve-se opitar por
aquela cujos efeitos sejem bem difundidos –
afinal, muitos efeitos tóxicos de algumas plantas
ainda são desconhecido. Além disso, deve-se
adquirí-las de pessoas idôneas, que garantam a
qualidade e identificação correta da planta.

Se você mesmo, caro leitor, conhecer as
ervas e resolver colhê-las, deve ter o cuidado de
não selecionar aquelas que nascem à beira de
estradas: podem estar contaminadas pelos
gases e pela poeira que saem do escapamento
dos carros. É preciso, ainda, evitar a colheita
próxima de lavouras onde se utiliza agrotóxicos.
Também plantas com sinais de deterioração
como o mofo devem ser descartadas, pois
podem causar distúrbios no organismo.
Na hora do preparo da erva, deve-se saber
que parte do vegetal e como deve ser usada,
além de saber qual a dosagem correta.
Com todas
essas
preocupações,
a
probabilidade de sucesso terapêutico é grande.
Lembre-se, entretanto, de que as planta não
fazem milagres; saber o momento certo de
procurar outros recursos e orientações é
fundamental.

DESAFIO AOS SEUS CONHECIMENTOS
1. Plantas com mofo devem ser descartadas,
pois podem trazer danos ao organismo. Ou seja:
( ) Embora possam trazer danos ao organismo,
plantas com mofo devem ser descartadas.
( ) Já que podem trazer danos ao organismo,
plantas com mofo devem ser descartadas.
( ) Por mais que possam trazer danos ao organismo, plantas com mofo devem ser
descartadas.
2. Ervas devem ser preparadas com critério. A
frase em que se mantém a correção quanto à
concordância do verbo é:
( ) Devem-se preparar ervas com critério.
( ) Deve-se preparar ervas com critério.
( ) Devem-se prepararem ervas com critério.

Cruzadinha
Partindo da palavra-chave já impressa, preencha o diagrama de palavras com os vocábulos desta
relação.
3 letras
AAR
ADO
AIS
ALA
AMO
APE
ART
ATÉ
EPA
ETC
IDO
ILL
IRA
JIA
LAO
POE
RAD
RAE
SAM
SEC
SIC
SIM
4 letras
ALAN
ÁREA

IATE
JEEP
MÃES
NASA
RICE
ROCA

5 letras
APOIA
DEUSA
MITRA
6 letras
AMORAL
CARONA
ERODIR
ETAPAS
ETÉREO
PÁREOS
TÍMIDA
7 letras
ACAREAR
GAMADAS
GARIMPA
LETRADO
OVÍPARO
PSICOSE

ROCEIRO
SOLTURA
TOALETE
8 letras
MONTESES
ODALISCA
ROTATIVO
RASANTES
9 letras
CARTAGENA
CASSETETE
ESCALPELO
FEVEREIRO

T
O

10 letras
ADMIRADORA
CATÁSTROFE
ESCRITORES
INUMERÁVEL
IRLANDESES
SAUDOSISTA
SIMILITUDE
TECNOCRATA

A
L
E
T
E

12 letras
SIMPLICIDADE
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