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Primeira HistóriaPrimeira HistóriaPrimeira HistóriaPrimeira HistóriaPrimeira História
TTTTTodos os dias o menino ia pra escola. Todos os dias o menino ia pra escola. Todos os dias o menino ia pra escola. Todos os dias o menino ia pra escola. Todos os dias o menino ia pra escola. Todo dia oodo dia oodo dia oodo dia oodo dia o

menino atravessava a rua, com suas pernas-de-saracura emenino atravessava a rua, com suas pernas-de-saracura emenino atravessava a rua, com suas pernas-de-saracura emenino atravessava a rua, com suas pernas-de-saracura emenino atravessava a rua, com suas pernas-de-saracura e
pulga na cueca. Nem olhava prpulga na cueca. Nem olhava prpulga na cueca. Nem olhava prpulga na cueca. Nem olhava prpulga na cueca. Nem olhava pros lados. Até paros lados. Até paros lados. Até paros lados. Até paros lados. Até parece queece queece queece queece que
a rua era só dele. Pa rua era só dele. Pa rua era só dele. Pa rua era só dele. Pa rua era só dele. Passava corrassava corrassava corrassava corrassava correndo na frendo na frendo na frendo na frendo na frente dos carrente dos carrente dos carrente dos carrente dos carrososososos
e dos ônibus grandalhões.e dos ônibus grandalhões.e dos ônibus grandalhões.e dos ônibus grandalhões.e dos ônibus grandalhões.

E os ônibus: bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...E os ônibus: bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...E os ônibus: bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...E os ônibus: bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...E os ônibus: bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...

O menino ria e corria.O menino ria e corria.O menino ria e corria.O menino ria e corria.O menino ria e corria.

A prA prA prA prA professora do menino não achou graça naquelaofessora do menino não achou graça naquelaofessora do menino não achou graça naquelaofessora do menino não achou graça naquelaofessora do menino não achou graça naquela
brincadeira e disse:brincadeira e disse:brincadeira e disse:brincadeira e disse:brincadeira e disse:

————— Menino, não pode atravessar no meio da rua. V Menino, não pode atravessar no meio da rua. V Menino, não pode atravessar no meio da rua. V Menino, não pode atravessar no meio da rua. V Menino, não pode atravessar no meio da rua. Você táocê táocê táocê táocê tá
vendo aquela faixa branca? É por ela que se atravessa.vendo aquela faixa branca? É por ela que se atravessa.vendo aquela faixa branca? É por ela que se atravessa.vendo aquela faixa branca? É por ela que se atravessa.vendo aquela faixa branca? É por ela que se atravessa.
Ela foi pintada no chão pra gente passar com segurança. EEla foi pintada no chão pra gente passar com segurança. EEla foi pintada no chão pra gente passar com segurança. EEla foi pintada no chão pra gente passar com segurança. EEla foi pintada no chão pra gente passar com segurança. E
só quando os carrsó quando os carrsó quando os carrsó quando os carrsó quando os carros estiveros estiveros estiveros estiveros estiverem parados, entendeu?em parados, entendeu?em parados, entendeu?em parados, entendeu?em parados, entendeu?

O menino rO menino rO menino rO menino rO menino responde:esponde:esponde:esponde:esponde:

— Sim, senhora!— Sim, senhora!— Sim, senhora!— Sim, senhora!— Sim, senhora!

————— E por que você atravessa no meio da rua quando os E por que você atravessa no meio da rua quando os E por que você atravessa no meio da rua quando os E por que você atravessa no meio da rua quando os E por que você atravessa no meio da rua quando os
carrcarrcarrcarrcarros estão andando?os estão andando?os estão andando?os estão andando?os estão andando?

— Sei não, senhora.— Sei não, senhora.— Sei não, senhora.— Sei não, senhora.— Sei não, senhora.

Mas o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca,Mas o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca,Mas o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca,Mas o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca,Mas o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca,
continuou a fazer tudinho como fazia todos os dias: riacontinuou a fazer tudinho como fazia todos os dias: riacontinuou a fazer tudinho como fazia todos os dias: riacontinuou a fazer tudinho como fazia todos os dias: riacontinuou a fazer tudinho como fazia todos os dias: ria
e corria no meio da rua. Até que...e corria no meio da rua. Até que...e corria no meio da rua. Até que...e corria no meio da rua. Até que...e corria no meio da rua. Até que...
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biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp  biiiiiiiiiiiippppppppppp  biiiiiiiiiiiipppppppp, fez umbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp  biiiiiiiiiiiippppppppppp  biiiiiiiiiiiipppppppp, fez umbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp  biiiiiiiiiiiippppppppppp  biiiiiiiiiiiipppppppp, fez umbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp  biiiiiiiiiiiippppppppppp  biiiiiiiiiiiipppppppp, fez umbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp  biiiiiiiiiiiippppppppppp  biiiiiiiiiiiipppppppp, fez um
carrcarrcarrcarrcarro amaro amaro amaro amaro amarelo.elo.elo.elo.elo.

Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gritou o ônibus grandão.Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gritou o ônibus grandão.Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gritou o ônibus grandão.Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gritou o ônibus grandão.Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gritou o ônibus grandão.

O menino dançava entrO menino dançava entrO menino dançava entrO menino dançava entrO menino dançava entre os carre os carre os carre os carre os carros e tentava atravessaros e tentava atravessaros e tentava atravessaros e tentava atravessaros e tentava atravessar.....

E agora? Eles vinham em disparada. TE agora? Eles vinham em disparada. TE agora? Eles vinham em disparada. TE agora? Eles vinham em disparada. TE agora? Eles vinham em disparada. Todos de uma vez. Não davaodos de uma vez. Não davaodos de uma vez. Não davaodos de uma vez. Não davaodos de uma vez. Não dava
para ir pra lá, nem dava para corrpara ir pra lá, nem dava para corrpara ir pra lá, nem dava para corrpara ir pra lá, nem dava para corrpara ir pra lá, nem dava para correr pra cá. Fer pra cá. Fer pra cá. Fer pra cá. Fer pra cá. Foi então que ele a viu,oi então que ele a viu,oi então que ele a viu,oi então que ele a viu,oi então que ele a viu,
pela primeira vez.pela primeira vez.pela primeira vez.pela primeira vez.pela primeira vez.

Ela tinha a cabeça branca e usava um chapéu rEla tinha a cabeça branca e usava um chapéu rEla tinha a cabeça branca e usava um chapéu rEla tinha a cabeça branca e usava um chapéu rEla tinha a cabeça branca e usava um chapéu roxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhas
amaramaramaramaramarelas. Estava parada na calçada, do outrelas. Estava parada na calçada, do outrelas. Estava parada na calçada, do outrelas. Estava parada na calçada, do outrelas. Estava parada na calçada, do outro lado da rua, na faixao lado da rua, na faixao lado da rua, na faixao lado da rua, na faixao lado da rua, na faixa
branca. Ela sorriu prbranca. Ela sorriu prbranca. Ela sorriu prbranca. Ela sorriu prbranca. Ela sorriu pro menino e com um gesto, fez o tempo pararo menino e com um gesto, fez o tempo pararo menino e com um gesto, fez o tempo pararo menino e com um gesto, fez o tempo pararo menino e com um gesto, fez o tempo parar.....

FFFFFoi ao encontroi ao encontroi ao encontroi ao encontroi ao encontro do pequeno e pegou na sua mão. Atravessaram nao do pequeno e pegou na sua mão. Atravessaram nao do pequeno e pegou na sua mão. Atravessaram nao do pequeno e pegou na sua mão. Atravessaram nao do pequeno e pegou na sua mão. Atravessaram na
faixa de pedestrfaixa de pedestrfaixa de pedestrfaixa de pedestrfaixa de pedestre. Quando já estavam na calçada, os carre. Quando já estavam na calçada, os carre. Quando já estavam na calçada, os carre. Quando já estavam na calçada, os carre. Quando já estavam na calçada, os carros voltaramos voltaramos voltaramos voltaramos voltaram
a corra corra corra corra corrererererer. O menino olhou pr. O menino olhou pr. O menino olhou pr. O menino olhou pr. O menino olhou pro lado. A vovó não estava mais lá. Olhouo lado. A vovó não estava mais lá. Olhouo lado. A vovó não estava mais lá. Olhouo lado. A vovó não estava mais lá. Olhouo lado. A vovó não estava mais lá. Olhou
prprprprpro outro outro outro outro outro lado da rua, e lá estava ela. Sorriu pro lado da rua, e lá estava ela. Sorriu pro lado da rua, e lá estava ela. Sorriu pro lado da rua, e lá estava ela. Sorriu pro lado da rua, e lá estava ela. Sorriu pro menino e acenou como menino e acenou como menino e acenou como menino e acenou como menino e acenou com
a mão escondida numa luva vermelha.a mão escondida numa luva vermelha.a mão escondida numa luva vermelha.a mão escondida numa luva vermelha.a mão escondida numa luva vermelha.

No outrNo outrNo outrNo outrNo outro dia, ela estava lá, ao lado da faixa branca... e no outro dia, ela estava lá, ao lado da faixa branca... e no outro dia, ela estava lá, ao lado da faixa branca... e no outro dia, ela estava lá, ao lado da faixa branca... e no outro dia, ela estava lá, ao lado da faixa branca... e no outrooooo
dia também... e no outrdia também... e no outrdia também... e no outrdia também... e no outrdia também... e no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro e no outro e no outro e no outro e no outro e no outro...o...o...o...o...

Ela erEla erEla erEla erEla erguia sua mão, o tempo parava, e o menino atravessava a ruaguia sua mão, o tempo parava, e o menino atravessava a ruaguia sua mão, o tempo parava, e o menino atravessava a ruaguia sua mão, o tempo parava, e o menino atravessava a ruaguia sua mão, o tempo parava, e o menino atravessava a rua
na faixa branca, levado pela mão encarnada da vovó.na faixa branca, levado pela mão encarnada da vovó.na faixa branca, levado pela mão encarnada da vovó.na faixa branca, levado pela mão encarnada da vovó.na faixa branca, levado pela mão encarnada da vovó.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!

1) Buscando a bola1) Buscando a bola1) Buscando a bola1) Buscando a bola1) Buscando a bola
Hoje, nós vamos praticar os cuidados que semprHoje, nós vamos praticar os cuidados que semprHoje, nós vamos praticar os cuidados que semprHoje, nós vamos praticar os cuidados que semprHoje, nós vamos praticar os cuidados que sempre devemos ter parae devemos ter parae devemos ter parae devemos ter parae devemos ter para
atravessar a rua.atravessar a rua.atravessar a rua.atravessar a rua.atravessar a rua.

2)2)2)2)2) O que é maior: um carrO que é maior: um carrO que é maior: um carrO que é maior: um carrO que é maior: um carro ou uma pessoa? Po ou uma pessoa? Po ou uma pessoa? Po ou uma pessoa? Po ou uma pessoa? Pois é... O carrois é... O carrois é... O carrois é... O carrois é... O carro é bemo é bemo é bemo é bemo é bem
maior, por isso, se ele bater na gente é muito perigoso!maior, por isso, se ele bater na gente é muito perigoso!maior, por isso, se ele bater na gente é muito perigoso!maior, por isso, se ele bater na gente é muito perigoso!maior, por isso, se ele bater na gente é muito perigoso!
VVVVVamos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobre como se deve atravessar a rua.e como se deve atravessar a rua.e como se deve atravessar a rua.e como se deve atravessar a rua.e como se deve atravessar a rua.
Que tal fazermos uma rQue tal fazermos uma rQue tal fazermos uma rQue tal fazermos uma rQue tal fazermos uma roda sentados no chão ou nas cadeiras?oda sentados no chão ou nas cadeiras?oda sentados no chão ou nas cadeiras?oda sentados no chão ou nas cadeiras?oda sentados no chão ou nas cadeiras?
Assim, todo mundo pode se enxerAssim, todo mundo pode se enxerAssim, todo mundo pode se enxerAssim, todo mundo pode se enxerAssim, todo mundo pode se enxergar enquanto fala!gar enquanto fala!gar enquanto fala!gar enquanto fala!gar enquanto fala!

33333) ) ) ) ) VVVVVocês sabem oocês sabem oocês sabem oocês sabem oocês sabem o que é uma faixa de pedestr que é uma faixa de pedestr que é uma faixa de pedestr que é uma faixa de pedestr que é uma faixa de pedestre?e?e?e?e?
VVVVVamos fazer um desenho do menino com pernas-de-saracura,amos fazer um desenho do menino com pernas-de-saracura,amos fazer um desenho do menino com pernas-de-saracura,amos fazer um desenho do menino com pernas-de-saracura,amos fazer um desenho do menino com pernas-de-saracura,
atravessando a rua na faixa de pedestratravessando a rua na faixa de pedestratravessando a rua na faixa de pedestratravessando a rua na faixa de pedestratravessando a rua na faixa de pedestre, de mãos dadas com ume, de mãos dadas com ume, de mãos dadas com ume, de mãos dadas com ume, de mãos dadas com um
adulto que exista de veradulto que exista de veradulto que exista de veradulto que exista de veradulto que exista de verdade? Pdade? Pdade? Pdade? Pdade? Pode ser o pai, a mãe, uma irmã ouode ser o pai, a mãe, uma irmã ouode ser o pai, a mãe, uma irmã ouode ser o pai, a mãe, uma irmã ouode ser o pai, a mãe, uma irmã ou
irmão mais velho, uma tia, irmão mais velho, uma tia, irmão mais velho, uma tia, irmão mais velho, uma tia, irmão mais velho, uma tia, ooooo pr pr pr pr professor, um guarofessor, um guarofessor, um guarofessor, um guarofessor, um guarda...da...da...da...da...

4) Observem a imagem:4) Observem a imagem:4) Observem a imagem:4) Observem a imagem:4) Observem a imagem:

                                 Legenda: P                                 Legenda: P                                 Legenda: P                                 Legenda: P                                 Legenda: Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Paris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906
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O que vocês estão vendo? Que corO que vocês estão vendo? Que corO que vocês estão vendo? Que corO que vocês estão vendo? Que corO que vocês estão vendo? Que cores existem nessa pintura? Ves existem nessa pintura? Ves existem nessa pintura? Ves existem nessa pintura? Ves existem nessa pintura? Vocêsocêsocêsocêsocês
gostaram dessa imagem? Pgostaram dessa imagem? Pgostaram dessa imagem? Pgostaram dessa imagem? Pgostaram dessa imagem? Por quê? Já viram um lugar paror quê? Já viram um lugar paror quê? Já viram um lugar paror quê? Já viram um lugar paror quê? Já viram um lugar parecido comecido comecido comecido comecido com
esse? Qual? Onde?esse? Qual? Onde?esse? Qual? Onde?esse? Qual? Onde?esse? Qual? Onde?
VVVVVamos usar as imagens para conhecermos melhor os sinais de trânsito?amos usar as imagens para conhecermos melhor os sinais de trânsito?amos usar as imagens para conhecermos melhor os sinais de trânsito?amos usar as imagens para conhecermos melhor os sinais de trânsito?amos usar as imagens para conhecermos melhor os sinais de trânsito?

Observem novamente a pintura de HopperObservem novamente a pintura de HopperObservem novamente a pintura de HopperObservem novamente a pintura de HopperObservem novamente a pintura de Hopper. Agora ela tem uma modificação.. Agora ela tem uma modificação.. Agora ela tem uma modificação.. Agora ela tem uma modificação.. Agora ela tem uma modificação.

                                                                                                                                                                 Legenda: P Legenda: P Legenda: P Legenda: P Legenda: Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Paris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906

O que o sinal está dizendo agora?O que o sinal está dizendo agora?O que o sinal está dizendo agora?O que o sinal está dizendo agora?O que o sinal está dizendo agora?
Isso mesmo, que o motorista prIsso mesmo, que o motorista prIsso mesmo, que o motorista prIsso mesmo, que o motorista prIsso mesmo, que o motorista precisa ter cuidado e não atravessar,ecisa ter cuidado e não atravessar,ecisa ter cuidado e não atravessar,ecisa ter cuidado e não atravessar,ecisa ter cuidado e não atravessar,
ir parando o carrir parando o carrir parando o carrir parando o carrir parando o carro.o.o.o.o.
VVVVVejam mais uma vez a imagem, com uma nova alteração.ejam mais uma vez a imagem, com uma nova alteração.ejam mais uma vez a imagem, com uma nova alteração.ejam mais uma vez a imagem, com uma nova alteração.ejam mais uma vez a imagem, com uma nova alteração.

     Legenda: PLegenda: PLegenda: PLegenda: PLegenda: Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Ponte em Paris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906aris, 1906
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E agora?E agora?E agora?E agora?E agora?
Muito bem, quer dizer que o carrMuito bem, quer dizer que o carrMuito bem, quer dizer que o carrMuito bem, quer dizer que o carrMuito bem, quer dizer que o carro pode andar!o pode andar!o pode andar!o pode andar!o pode andar!

Quando vocês andarQuando vocês andarQuando vocês andarQuando vocês andarQuando vocês andarem pelas ruas, prem pelas ruas, prem pelas ruas, prem pelas ruas, prem pelas ruas, prestem atenção nos sinais de trânsito!estem atenção nos sinais de trânsito!estem atenção nos sinais de trânsito!estem atenção nos sinais de trânsito!estem atenção nos sinais de trânsito!
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Segunda HistóriaSegunda HistóriaSegunda HistóriaSegunda HistóriaSegunda História
Era uma vez um carrEra uma vez um carrEra uma vez um carrEra uma vez um carrEra uma vez um carro vermelho e veloz. Era uma vezo vermelho e veloz. Era uma vezo vermelho e veloz. Era uma vezo vermelho e veloz. Era uma vezo vermelho e veloz. Era uma vez

uma menina pequenina que usava óculos. Ela sentava nouma menina pequenina que usava óculos. Ela sentava nouma menina pequenina que usava óculos. Ela sentava nouma menina pequenina que usava óculos. Ela sentava nouma menina pequenina que usava óculos. Ela sentava no
banco da frbanco da frbanco da frbanco da frbanco da frente. Queria ver a paisagem, por issoente. Queria ver a paisagem, por issoente. Queria ver a paisagem, por issoente. Queria ver a paisagem, por issoente. Queria ver a paisagem, por isso

ajoelhou-se ajoelhou-se ajoelhou-se ajoelhou-se ajoelhou-se perto daperto daperto daperto daperto da janela. Agora podia ver o campo, janela. Agora podia ver o campo, janela. Agora podia ver o campo, janela. Agora podia ver o campo, janela. Agora podia ver o campo,
as ovelhas passeando, as vacas pastando, o homem la-as ovelhas passeando, as vacas pastando, o homem la-as ovelhas passeando, as vacas pastando, o homem la-as ovelhas passeando, as vacas pastando, o homem la-as ovelhas passeando, as vacas pastando, o homem la-

vrando a terra.vrando a terra.vrando a terra.vrando a terra.vrando a terra.

O pai dirigia sério. Nem perO pai dirigia sério. Nem perO pai dirigia sério. Nem perO pai dirigia sério. Nem perO pai dirigia sério. Nem percebia que a menina tinha ocebia que a menina tinha ocebia que a menina tinha ocebia que a menina tinha ocebia que a menina tinha o
nariz grudado na janela. Nem pernariz grudado na janela. Nem pernariz grudado na janela. Nem pernariz grudado na janela. Nem pernariz grudado na janela. Nem percebia que ela estava nocebia que ela estava nocebia que ela estava nocebia que ela estava nocebia que ela estava no
banco da frbanco da frbanco da frbanco da frbanco da frente. Nem perente. Nem perente. Nem perente. Nem perente. Nem percebia o perigo que era estar sen-cebia o perigo que era estar sen-cebia o perigo que era estar sen-cebia o perigo que era estar sen-cebia o perigo que era estar sen-
tada no banco da frtada no banco da frtada no banco da frtada no banco da frtada no banco da frente, com o nariz grudado na janela.ente, com o nariz grudado na janela.ente, com o nariz grudado na janela.ente, com o nariz grudado na janela.ente, com o nariz grudado na janela.

— Olha a cascata! — dizia ela. — Olha o rio!— Olha a cascata! — dizia ela. — Olha o rio!— Olha a cascata! — dizia ela. — Olha o rio!— Olha a cascata! — dizia ela. — Olha o rio!— Olha a cascata! — dizia ela. — Olha o rio!

— Olha, papai, uma vovó de chapéu r— Olha, papai, uma vovó de chapéu r— Olha, papai, uma vovó de chapéu r— Olha, papai, uma vovó de chapéu r— Olha, papai, uma vovó de chapéu roxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhas
amaramaramaramaramarelas!elas!elas!elas!elas!

PPPPPapai nem ouvia a menina. Só via os carrapai nem ouvia a menina. Só via os carrapai nem ouvia a menina. Só via os carrapai nem ouvia a menina. Só via os carrapai nem ouvia a menina. Só via os carros queos queos queos queos que
passavam rápido na rpassavam rápido na rpassavam rápido na rpassavam rápido na rpassavam rápido na rodovia. Caminhões, caminhões, cami-odovia. Caminhões, caminhões, cami-odovia. Caminhões, caminhões, cami-odovia. Caminhões, caminhões, cami-odovia. Caminhões, caminhões, cami-
nhões. Fila de caminhões e carrnhões. Fila de caminhões e carrnhões. Fila de caminhões e carrnhões. Fila de caminhões e carrnhões. Fila de caminhões e carros que queriam andar maisos que queriam andar maisos que queriam andar maisos que queriam andar maisos que queriam andar mais

rápido que os caminhões.rápido que os caminhões.rápido que os caminhões.rápido que os caminhões.rápido que os caminhões.

A menina conversou com a vovó, enquanto seu narizA menina conversou com a vovó, enquanto seu narizA menina conversou com a vovó, enquanto seu narizA menina conversou com a vovó, enquanto seu narizA menina conversou com a vovó, enquanto seu nariz
continuava grudado na janela. A vovó, do tamanho decontinuava grudado na janela. A vovó, do tamanho decontinuava grudado na janela. A vovó, do tamanho decontinuava grudado na janela. A vovó, do tamanho decontinuava grudado na janela. A vovó, do tamanho de
uma borboleta, solta no ar, voava do lado de fora dauma borboleta, solta no ar, voava do lado de fora dauma borboleta, solta no ar, voava do lado de fora dauma borboleta, solta no ar, voava do lado de fora dauma borboleta, solta no ar, voava do lado de fora da

janela. Com suas mãos escondidas, fazia sinal pra meninajanela. Com suas mãos escondidas, fazia sinal pra meninajanela. Com suas mãos escondidas, fazia sinal pra meninajanela. Com suas mãos escondidas, fazia sinal pra meninajanela. Com suas mãos escondidas, fazia sinal pra menina
passar para o banco de trás.passar para o banco de trás.passar para o banco de trás.passar para o banco de trás.passar para o banco de trás.

A vovó não falava, mas a menina podia ler seusA vovó não falava, mas a menina podia ler seusA vovó não falava, mas a menina podia ler seusA vovó não falava, mas a menina podia ler seusA vovó não falava, mas a menina podia ler seus
pensamentos. A vovó indicou o assento de segurança quepensamentos. A vovó indicou o assento de segurança quepensamentos. A vovó indicou o assento de segurança quepensamentos. A vovó indicou o assento de segurança quepensamentos. A vovó indicou o assento de segurança que
estava no banco de trás. A menina não gostava de sen-estava no banco de trás. A menina não gostava de sen-estava no banco de trás. A menina não gostava de sen-estava no banco de trás. A menina não gostava de sen-estava no banco de trás. A menina não gostava de sen-
tar naquele assento, portar naquele assento, portar naquele assento, portar naquele assento, portar naquele assento, porque não podia ficar com o narizque não podia ficar com o narizque não podia ficar com o narizque não podia ficar com o narizque não podia ficar com o nariz

grudado na janela.grudado na janela.grudado na janela.grudado na janela.grudado na janela.
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Mas Mas Mas Mas Mas a a a a a vovó era tão linda. Sorria grande. Fvovó era tão linda. Sorria grande. Fvovó era tão linda. Sorria grande. Fvovó era tão linda. Sorria grande. Fvovó era tão linda. Sorria grande. Falava doce. A meninaalava doce. A meninaalava doce. A meninaalava doce. A meninaalava doce. A menina
gostou da vovó e sentou no seu lugar, no assento do banco de trás.gostou da vovó e sentou no seu lugar, no assento do banco de trás.gostou da vovó e sentou no seu lugar, no assento do banco de trás.gostou da vovó e sentou no seu lugar, no assento do banco de trás.gostou da vovó e sentou no seu lugar, no assento do banco de trás.

A vA vA vA vA vovó entrovó entrovó entrovó entrovó entrou por uma frou por uma frou por uma frou por uma frou por uma fresta da janela e presta da janela e presta da janela e presta da janela e presta da janela e prendeu o cinto deendeu o cinto deendeu o cinto deendeu o cinto deendeu o cinto de
segurança na menina.segurança na menina.segurança na menina.segurança na menina.segurança na menina.

A menina sorriu, e a vovó cantou baixinho, só prA menina sorriu, e a vovó cantou baixinho, só prA menina sorriu, e a vovó cantou baixinho, só prA menina sorriu, e a vovó cantou baixinho, só prA menina sorriu, e a vovó cantou baixinho, só pro seu coração escutar:o seu coração escutar:o seu coração escutar:o seu coração escutar:o seu coração escutar:

Dorme, dorme, minha bela,Dorme, dorme, minha bela,Dorme, dorme, minha bela,Dorme, dorme, minha bela,Dorme, dorme, minha bela,
e que Deus, no alto, guare que Deus, no alto, guare que Deus, no alto, guare que Deus, no alto, guare que Deus, no alto, guardedededede

a ti e às crianças,a ti e às crianças,a ti e às crianças,a ti e às crianças,a ti e às crianças,
de todos os males.de todos os males.de todos os males.de todos os males.de todos os males.

E a menina sentiu-se segura, dormiu e sonhou com as ovelhas noE a menina sentiu-se segura, dormiu e sonhou com as ovelhas noE a menina sentiu-se segura, dormiu e sonhou com as ovelhas noE a menina sentiu-se segura, dormiu e sonhou com as ovelhas noE a menina sentiu-se segura, dormiu e sonhou com as ovelhas no
campo, enquanto o carrcampo, enquanto o carrcampo, enquanto o carrcampo, enquanto o carrcampo, enquanto o carro vermelho deixava os caminhões para trás.o vermelho deixava os caminhões para trás.o vermelho deixava os caminhões para trás.o vermelho deixava os caminhões para trás.o vermelho deixava os caminhões para trás.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!
1)1)1)1)1) VVVVVocês sabem por que as crianças não podem andar no banco daocês sabem por que as crianças não podem andar no banco daocês sabem por que as crianças não podem andar no banco daocês sabem por que as crianças não podem andar no banco daocês sabem por que as crianças não podem andar no banco da

frfrfrfrfrente dos carrente dos carrente dos carrente dos carrente dos carros? A menina de óculos estava se divertindo bastanteos? A menina de óculos estava se divertindo bastanteos? A menina de óculos estava se divertindo bastanteos? A menina de óculos estava se divertindo bastanteos? A menina de óculos estava se divertindo bastante
olhando as coisas do banco da frolhando as coisas do banco da frolhando as coisas do banco da frolhando as coisas do banco da frolhando as coisas do banco da frente... por que será que a vovó deente... por que será que a vovó deente... por que será que a vovó deente... por que será que a vovó deente... por que será que a vovó de
chapéu rchapéu rchapéu rchapéu rchapéu roxo pediu que ela fosse para trás?oxo pediu que ela fosse para trás?oxo pediu que ela fosse para trás?oxo pediu que ela fosse para trás?oxo pediu que ela fosse para trás?
É que no banco da frÉ que no banco da frÉ que no banco da frÉ que no banco da frÉ que no banco da frente é mais perigoso! Se o carrente é mais perigoso! Se o carrente é mais perigoso! Se o carrente é mais perigoso! Se o carrente é mais perigoso! Se o carro fro fro fro fro frear, a criançaear, a criançaear, a criançaear, a criançaear, a criança
bate no vidrbate no vidrbate no vidrbate no vidrbate no vidro e se machuca muito!o e se machuca muito!o e se machuca muito!o e se machuca muito!o e se machuca muito!
VVVVVamos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobre esse assunto e fazer bonecos dee esse assunto e fazer bonecos dee esse assunto e fazer bonecos dee esse assunto e fazer bonecos dee esse assunto e fazer bonecos de
meias de nylon velhas.meias de nylon velhas.meias de nylon velhas.meias de nylon velhas.meias de nylon velhas.

No próximo encontrNo próximo encontrNo próximo encontrNo próximo encontrNo próximo encontro, nós vamos usar o boneco. Po, nós vamos usar o boneco. Po, nós vamos usar o boneco. Po, nós vamos usar o boneco. Po, nós vamos usar o boneco. Por enquanto, vocêsor enquanto, vocêsor enquanto, vocêsor enquanto, vocêsor enquanto, vocês
podem brincar livrpodem brincar livrpodem brincar livrpodem brincar livrpodem brincar livremente com ele...emente com ele...emente com ele...emente com ele...emente com ele...

2)2)2)2)2) Nós vamos fazer uma atividade bem diferNós vamos fazer uma atividade bem diferNós vamos fazer uma atividade bem diferNós vamos fazer uma atividade bem diferNós vamos fazer uma atividade bem diferente, com os bonecos deente, com os bonecos deente, com os bonecos deente, com os bonecos deente, com os bonecos de
meia e com um carrinho de empurrar bebê!meia e com um carrinho de empurrar bebê!meia e com um carrinho de empurrar bebê!meia e com um carrinho de empurrar bebê!meia e com um carrinho de empurrar bebê!
VVVVVocês vão colocar um boneco no carrinho, empurrar bem rápido eocês vão colocar um boneco no carrinho, empurrar bem rápido eocês vão colocar um boneco no carrinho, empurrar bem rápido eocês vão colocar um boneco no carrinho, empurrar bem rápido eocês vão colocar um boneco no carrinho, empurrar bem rápido e
parar de rparar de rparar de rparar de rparar de repente! O que vai acontecer com o boneco?epente! O que vai acontecer com o boneco?epente! O que vai acontecer com o boneco?epente! O que vai acontecer com o boneco?epente! O que vai acontecer com o boneco?
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3) V3) V3) V3) V3) Vocês conhecem a música Rua da passagem, cantada pelo Lenine?ocês conhecem a música Rua da passagem, cantada pelo Lenine?ocês conhecem a música Rua da passagem, cantada pelo Lenine?ocês conhecem a música Rua da passagem, cantada pelo Lenine?ocês conhecem a música Rua da passagem, cantada pelo Lenine?
Conseguem descobrir as frases nas quais estão escritas coisas queConseguem descobrir as frases nas quais estão escritas coisas queConseguem descobrir as frases nas quais estão escritas coisas queConseguem descobrir as frases nas quais estão escritas coisas queConseguem descobrir as frases nas quais estão escritas coisas que
que se deve fazer quando se anda de carrque se deve fazer quando se anda de carrque se deve fazer quando se anda de carrque se deve fazer quando se anda de carrque se deve fazer quando se anda de carro de vero de vero de vero de vero de verdade?dade?dade?dade?dade?

Rua da passagemRua da passagemRua da passagemRua da passagemRua da passagem
(Lenine e Arnaldo Antunes)(Lenine e Arnaldo Antunes)(Lenine e Arnaldo Antunes)(Lenine e Arnaldo Antunes)(Lenine e Arnaldo Antunes)

Os curiosos atrapalham o trânsitoOs curiosos atrapalham o trânsitoOs curiosos atrapalham o trânsitoOs curiosos atrapalham o trânsitoOs curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamental
Não adianta esquentar a cabeçaNão adianta esquentar a cabeçaNão adianta esquentar a cabeçaNão adianta esquentar a cabeçaNão adianta esquentar a cabeça
Não prNão prNão prNão prNão precisa avançar o sinalecisa avançar o sinalecisa avançar o sinalecisa avançar o sinalecisa avançar o sinal
Dando seta pra mudar de pistaDando seta pra mudar de pistaDando seta pra mudar de pistaDando seta pra mudar de pistaDando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversalOu pra entrar na transversalOu pra entrar na transversalOu pra entrar na transversalOu pra entrar na transversal
Pisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guia
Pára-brisa para o temporalPára-brisa para o temporalPára-brisa para o temporalPára-brisa para o temporalPára-brisa para o temporal
Já buzinou, espera, não insistaJá buzinou, espera, não insistaJá buzinou, espera, não insistaJá buzinou, espera, não insistaJá buzinou, espera, não insista
Desencoste o seu do meu metalDesencoste o seu do meu metalDesencoste o seu do meu metalDesencoste o seu do meu metalDesencoste o seu do meu metal
Devagar pra contemplar a vistaDevagar pra contemplar a vistaDevagar pra contemplar a vistaDevagar pra contemplar a vistaDevagar pra contemplar a vista
Menos peso no pé do pedalMenos peso no pé do pedalMenos peso no pé do pedalMenos peso no pé do pedalMenos peso no pé do pedal
Não se deve atrNão se deve atrNão se deve atrNão se deve atrNão se deve atropelar cachorropelar cachorropelar cachorropelar cachorropelar cachorrooooo
Nem qualquer outrNem qualquer outrNem qualquer outrNem qualquer outrNem qualquer outro animalo animalo animalo animalo animal
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vida
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito igualeito igualeito igualeito igualeito igual

MotoqueirMotoqueirMotoqueirMotoqueirMotoqueiro, caminhão, pedestro, caminhão, pedestro, caminhão, pedestro, caminhão, pedestro, caminhão, pedestreeeee
CarrCarrCarrCarrCarro importado, carro importado, carro importado, carro importado, carro importado, carro nacionalo nacionalo nacionalo nacionalo nacional
Mas tem que dirigir dirMas tem que dirigir dirMas tem que dirigir dirMas tem que dirigir dirMas tem que dirigir direitoeitoeitoeitoeito
Pra não congestionar o localPra não congestionar o localPra não congestionar o localPra não congestionar o localPra não congestionar o local
TTTTTanto faz você chegar primeiranto faz você chegar primeiranto faz você chegar primeiranto faz você chegar primeiranto faz você chegar primeirooooo
O primeirO primeirO primeirO primeirO primeiro foi seu ancestralo foi seu ancestralo foi seu ancestralo foi seu ancestralo foi seu ancestral
É melhor você chegar inteirÉ melhor você chegar inteirÉ melhor você chegar inteirÉ melhor você chegar inteirÉ melhor você chegar inteirooooo
Com seu venoso e seu arterialCom seu venoso e seu arterialCom seu venoso e seu arterialCom seu venoso e seu arterialCom seu venoso e seu arterial
A cidade é tanto do mendigoA cidade é tanto do mendigoA cidade é tanto do mendigoA cidade é tanto do mendigoA cidade é tanto do mendigo
Quando do policialQuando do policialQuando do policialQuando do policialQuando do policial
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TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vida
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito igualeito igualeito igualeito igualeito igual

(((((...............)))))

Sem ter medo de andar na ruaSem ter medo de andar na ruaSem ter medo de andar na ruaSem ter medo de andar na ruaSem ter medo de andar na rua
PPPPPorororororque a rua é o seu quintalque a rua é o seu quintalque a rua é o seu quintalque a rua é o seu quintalque a rua é o seu quintal
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vida
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito igualeito igualeito igualeito igualeito igual
Boa noite, tudo bem, bom diaBoa noite, tudo bem, bom diaBoa noite, tudo bem, bom diaBoa noite, tudo bem, bom diaBoa noite, tudo bem, bom dia
Gentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamentalGentileza é fundamental
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vida
E todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem direito igualeito igualeito igualeito igualeito igual
Pisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guiaPisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tchauCom licença, obrigado, até logo, tchauCom licença, obrigado, até logo, tchauCom licença, obrigado, até logo, tchauCom licença, obrigado, até logo, tchau
TTTTTodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem dirodo mundo tem direito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vidaeito à vida
E todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem dirE todo mundo tem direito igualeito igualeito igualeito igualeito igual

4) Colocando o cinto4) Colocando o cinto4) Colocando o cinto4) Colocando o cinto4) Colocando o cinto
Hoje, vamos confeccionar um cinto de segurança para um deHoje, vamos confeccionar um cinto de segurança para um deHoje, vamos confeccionar um cinto de segurança para um deHoje, vamos confeccionar um cinto de segurança para um deHoje, vamos confeccionar um cinto de segurança para um de
nossos colegas. Lembrnossos colegas. Lembrnossos colegas. Lembrnossos colegas. Lembrnossos colegas. Lembre que para ser re que para ser re que para ser re que para ser re que para ser realmente segurealmente segurealmente segurealmente segurealmente seguro, o cintoo, o cintoo, o cintoo, o cintoo, o cinto
deve passar pelo quadril e no meio do ombrdeve passar pelo quadril e no meio do ombrdeve passar pelo quadril e no meio do ombrdeve passar pelo quadril e no meio do ombrdeve passar pelo quadril e no meio do ombro do passageiro do passageiro do passageiro do passageiro do passageiro.o.o.o.o.
Então, escolha a sua dupla, e mãos à obra.Então, escolha a sua dupla, e mãos à obra.Então, escolha a sua dupla, e mãos à obra.Então, escolha a sua dupla, e mãos à obra.Então, escolha a sua dupla, e mãos à obra.

Rua da Passagem
Cd: Na Pressão - 1999 - BMG/
RCA
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TTTTTerererererceira Históriaceira Históriaceira Históriaceira Históriaceira História
O menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca

estava correstava correstava correstava correstava correndo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.
Na rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço da

bicicleta atrbicicleta atrbicicleta atrbicicleta atrbicicleta atropelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.

Não! Não é assim. Começa outra vez.Não! Não é assim. Começa outra vez.Não! Não é assim. Começa outra vez.Não! Não é assim. Começa outra vez.Não! Não é assim. Começa outra vez.

O menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca
estava correstava correstava correstava correstava correndo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.

Na rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço daNa rua, passava um moço numa bicicleta. O moço da
bicicleta frbicicleta frbicicleta frbicicleta frbicicleta freou e não atreou e não atreou e não atreou e não atreou e não atropelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.opelou o menino.

Outra vez!Outra vez!Outra vez!Outra vez!Outra vez!

O menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaO menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca
estava correstava correstava correstava correstava correndo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.endo atrás da bola. A bola foi parar na rua.
Na rua, passava um moço de bicicleta. O moço pedalavaNa rua, passava um moço de bicicleta. O moço pedalavaNa rua, passava um moço de bicicleta. O moço pedalavaNa rua, passava um moço de bicicleta. O moço pedalavaNa rua, passava um moço de bicicleta. O moço pedalava

rápido, e o suor escorria por dentrrápido, e o suor escorria por dentrrápido, e o suor escorria por dentrrápido, e o suor escorria por dentrrápido, e o suor escorria por dentro do seu capaceteo do seu capaceteo do seu capaceteo do seu capaceteo do seu capacete
laranja. Ele nem olhava para os lados. Não passeava.laranja. Ele nem olhava para os lados. Não passeava.laranja. Ele nem olhava para os lados. Não passeava.laranja. Ele nem olhava para os lados. Não passeava.laranja. Ele nem olhava para os lados. Não passeava.
Apenas corria. Não via nada na sua frApenas corria. Não via nada na sua frApenas corria. Não via nada na sua frApenas corria. Não via nada na sua frApenas corria. Não via nada na sua frente além doente além doente além doente além doente além do

caminho estrcaminho estrcaminho estrcaminho estrcaminho estreito por onde voava a sua bicicleta. Veito por onde voava a sua bicicleta. Veito por onde voava a sua bicicleta. Veito por onde voava a sua bicicleta. Veito por onde voava a sua bicicleta. Veloz...eloz...eloz...eloz...eloz...
veloz... velozzzzzzzzzzzz.veloz... velozzzzzzzzzzzz.veloz... velozzzzzzzzzzzz.veloz... velozzzzzzzzzzzz.veloz... velozzzzzzzzzzzz.

Era um dia nublado, chuvoso e frio.Era um dia nublado, chuvoso e frio.Era um dia nublado, chuvoso e frio.Era um dia nublado, chuvoso e frio.Era um dia nublado, chuvoso e frio.

O menino brincava apenas. Brincava de bola na frO menino brincava apenas. Brincava de bola na frO menino brincava apenas. Brincava de bola na frO menino brincava apenas. Brincava de bola na frO menino brincava apenas. Brincava de bola na frente deente deente deente deente de
casa. Fcasa. Fcasa. Fcasa. Fcasa. Fazia uma, duas, três, quatrazia uma, duas, três, quatrazia uma, duas, três, quatrazia uma, duas, três, quatrazia uma, duas, três, quatro embaixadinhas. A bolao embaixadinhas. A bolao embaixadinhas. A bolao embaixadinhas. A bolao embaixadinhas. A bola

saiu do seu joelho e foi parar no caminho da bicicleta.saiu do seu joelho e foi parar no caminho da bicicleta.saiu do seu joelho e foi parar no caminho da bicicleta.saiu do seu joelho e foi parar no caminho da bicicleta.saiu do seu joelho e foi parar no caminho da bicicleta.
Mas a bicicleta não podia pararMas a bicicleta não podia pararMas a bicicleta não podia pararMas a bicicleta não podia pararMas a bicicleta não podia parar. A bicicleta, com o moço. A bicicleta, com o moço. A bicicleta, com o moço. A bicicleta, com o moço. A bicicleta, com o moço

de capacete laranja, andava cada vez mais rápida.de capacete laranja, andava cada vez mais rápida.de capacete laranja, andava cada vez mais rápida.de capacete laranja, andava cada vez mais rápida.de capacete laranja, andava cada vez mais rápida.
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O menino corrO menino corrO menino corrO menino corrO menino correu atrás da bola, pra fazer cinco, seis, dez, quinzeeu atrás da bola, pra fazer cinco, seis, dez, quinzeeu atrás da bola, pra fazer cinco, seis, dez, quinzeeu atrás da bola, pra fazer cinco, seis, dez, quinzeeu atrás da bola, pra fazer cinco, seis, dez, quinze
embaixadinhas. O nevoeirembaixadinhas. O nevoeirembaixadinhas. O nevoeirembaixadinhas. O nevoeirembaixadinhas. O nevoeiro estava baixo e ele nem viu o capaceteo estava baixo e ele nem viu o capaceteo estava baixo e ele nem viu o capaceteo estava baixo e ele nem viu o capaceteo estava baixo e ele nem viu o capacete

laranja. Mas viu um vulto ir se formando à sua frlaranja. Mas viu um vulto ir se formando à sua frlaranja. Mas viu um vulto ir se formando à sua frlaranja. Mas viu um vulto ir se formando à sua frlaranja. Mas viu um vulto ir se formando à sua frente: era a vovó deente: era a vovó deente: era a vovó deente: era a vovó deente: era a vovó de
chapéu rchapéu rchapéu rchapéu rchapéu roxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amarelas. Ela pegou na sua mão. Soprelas. Ela pegou na sua mão. Soprelas. Ela pegou na sua mão. Soprelas. Ela pegou na sua mão. Soprelas. Ela pegou na sua mão. Soprou forteou forteou forteou forteou forte

em direm direm direm direm direção ao moço da bicicleta, e ele foi parando... parando... semeção ao moço da bicicleta, e ele foi parando... parando... semeção ao moço da bicicleta, e ele foi parando... parando... semeção ao moço da bicicleta, e ele foi parando... parando... semeção ao moço da bicicleta, e ele foi parando... parando... sem
mesmo saber o pormesmo saber o pormesmo saber o pormesmo saber o pormesmo saber o porquê. Pquê. Pquê. Pquê. Pquê. Parararararou!ou!ou!ou!ou!

O menino pegou sua bola, e já ia agradecer à vovó.O menino pegou sua bola, e já ia agradecer à vovó.O menino pegou sua bola, e já ia agradecer à vovó.O menino pegou sua bola, e já ia agradecer à vovó.O menino pegou sua bola, e já ia agradecer à vovó.

Cadê a vovó? A vovó não estava mais lá. E a bola? Cadê a vovó? A vovó não estava mais lá. E a bola? Cadê a vovó? A vovó não estava mais lá. E a bola? Cadê a vovó? A vovó não estava mais lá. E a bola? Cadê a vovó? A vovó não estava mais lá. E a bola? 
Onde estava a bola?Onde estava a bola?Onde estava a bola?Onde estava a bola?Onde estava a bola?

Ah! Lá estava a bola, nos pés da vovó.Ah! Lá estava a bola, nos pés da vovó.Ah! Lá estava a bola, nos pés da vovó.Ah! Lá estava a bola, nos pés da vovó.Ah! Lá estava a bola, nos pés da vovó.

O moço da bicicleta rO moço da bicicleta rO moço da bicicleta rO moço da bicicleta rO moço da bicicleta retomou o seu caminho. Agora ele passeava,etomou o seu caminho. Agora ele passeava,etomou o seu caminho. Agora ele passeava,etomou o seu caminho. Agora ele passeava,etomou o seu caminho. Agora ele passeava,
pensava no vento, pensava no tempo.pensava no vento, pensava no tempo.pensava no vento, pensava no tempo.pensava no vento, pensava no tempo.pensava no vento, pensava no tempo.

A vovó jogou a bola prA vovó jogou a bola prA vovó jogou a bola prA vovó jogou a bola prA vovó jogou a bola pro menino. E o menino, de pernas-de-saracura eo menino. E o menino, de pernas-de-saracura eo menino. E o menino, de pernas-de-saracura eo menino. E o menino, de pernas-de-saracura eo menino. E o menino, de pernas-de-saracura e
pulga na cueca, rpulga na cueca, rpulga na cueca, rpulga na cueca, rpulga na cueca, recomeçou as brincadeiras: dezesseis, dezessete...ecomeçou as brincadeiras: dezesseis, dezessete...ecomeçou as brincadeiras: dezesseis, dezessete...ecomeçou as brincadeiras: dezesseis, dezessete...ecomeçou as brincadeiras: dezesseis, dezessete...

vinte e duas... vinte e cinco... trinta e oito... quarvinte e duas... vinte e cinco... trinta e oito... quarvinte e duas... vinte e cinco... trinta e oito... quarvinte e duas... vinte e cinco... trinta e oito... quarvinte e duas... vinte e cinco... trinta e oito... quarenta embaixadinhas.enta embaixadinhas.enta embaixadinhas.enta embaixadinhas.enta embaixadinhas.

Enquanto isso, pensava naquele caminho, onde tudo pode aparEnquanto isso, pensava naquele caminho, onde tudo pode aparEnquanto isso, pensava naquele caminho, onde tudo pode aparEnquanto isso, pensava naquele caminho, onde tudo pode aparEnquanto isso, pensava naquele caminho, onde tudo pode aparecerecerecerecerecer
entrentrentrentrentre a neblina: vovós, bicicletas, capacetes laranja, e muito perigo.e a neblina: vovós, bicicletas, capacetes laranja, e muito perigo.e a neblina: vovós, bicicletas, capacetes laranja, e muito perigo.e a neblina: vovós, bicicletas, capacetes laranja, e muito perigo.e a neblina: vovós, bicicletas, capacetes laranja, e muito perigo.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!
1) 1) 1) 1) 1) VVVVVocês já sabem andar de bicicleta? Andar de bicicleta é muitoocês já sabem andar de bicicleta? Andar de bicicleta é muitoocês já sabem andar de bicicleta? Andar de bicicleta é muitoocês já sabem andar de bicicleta? Andar de bicicleta é muitoocês já sabem andar de bicicleta? Andar de bicicleta é muito

bom, mas também prbom, mas também prbom, mas também prbom, mas também prbom, mas também precisa precisa precisa precisa precisa prestar muita atenção para não bater emestar muita atenção para não bater emestar muita atenção para não bater emestar muita atenção para não bater emestar muita atenção para não bater em
nada, não andar em lugarnada, não andar em lugarnada, não andar em lugarnada, não andar em lugarnada, não andar em lugares que passem carres que passem carres que passem carres que passem carres que passem carros, não atros, não atros, não atros, não atros, não atropelaropelaropelaropelaropelar
ninguém...ninguém...ninguém...ninguém...ninguém... VVVVVamos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobramos conversar um pouco sobre esse assunto e depoise esse assunto e depoise esse assunto e depoise esse assunto e depoise esse assunto e depois
brincar com sucatas?brincar com sucatas?brincar com sucatas?brincar com sucatas?brincar com sucatas?

2)2)2)2)2) Observem esta imagem:Observem esta imagem:Observem esta imagem:Observem esta imagem:Observem esta imagem:

              Legenda: Ramon Casas y P              Legenda: Ramon Casas y P              Legenda: Ramon Casas y P              Legenda: Ramon Casas y P              Legenda: Ramon Casas y Pererererere Romeu sobre Romeu sobre Romeu sobre Romeu sobre Romeu sobre um tandeme um tandeme um tandeme um tandeme um tandem

O que aparO que aparO que aparO que aparO que aparece nessa imagem? Vece nessa imagem? Vece nessa imagem? Vece nessa imagem? Vece nessa imagem? Vocês já viram uma bicicleta assim?ocês já viram uma bicicleta assim?ocês já viram uma bicicleta assim?ocês já viram uma bicicleta assim?ocês já viram uma bicicleta assim?
VVVVVamos analisar melhor a pintura e depois criar uma bicicletaamos analisar melhor a pintura e depois criar uma bicicletaamos analisar melhor a pintura e depois criar uma bicicletaamos analisar melhor a pintura e depois criar uma bicicletaamos analisar melhor a pintura e depois criar uma bicicleta
maluca.maluca.maluca.maluca.maluca.
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3) P3) P3) P3) P3) Painel do ciclista legalainel do ciclista legalainel do ciclista legalainel do ciclista legalainel do ciclista legal
VVVVVocês sabem como é um ciclista legal? Que acessórios ou cuidadosocês sabem como é um ciclista legal? Que acessórios ou cuidadosocês sabem como é um ciclista legal? Que acessórios ou cuidadosocês sabem como é um ciclista legal? Que acessórios ou cuidadosocês sabem como é um ciclista legal? Que acessórios ou cuidados
ele deve ter? Pele deve ter? Pele deve ter? Pele deve ter? Pele deve ter? Pois, hoje, vamos conversar e aprois, hoje, vamos conversar e aprois, hoje, vamos conversar e aprois, hoje, vamos conversar e aprois, hoje, vamos conversar e aprender um pouco maisender um pouco maisender um pouco maisender um pouco maisender um pouco mais
sobrsobrsobrsobrsobre isso.e isso.e isso.e isso.e isso.

4) Respeitando o trânsito4) Respeitando o trânsito4) Respeitando o trânsito4) Respeitando o trânsito4) Respeitando o trânsito
No jogo de hoje, vamos praticar alguns cuidados que ciclistas eNo jogo de hoje, vamos praticar alguns cuidados que ciclistas eNo jogo de hoje, vamos praticar alguns cuidados que ciclistas eNo jogo de hoje, vamos praticar alguns cuidados que ciclistas eNo jogo de hoje, vamos praticar alguns cuidados que ciclistas e
pedestrpedestrpedestrpedestrpedestres devem ter no trânsito.es devem ter no trânsito.es devem ter no trânsito.es devem ter no trânsito.es devem ter no trânsito.
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Quarta HistóriaQuarta HistóriaQuarta HistóriaQuarta HistóriaQuarta História
Lá estava ela. Deslizando pelo rio de águas mansas, aLá estava ela. Deslizando pelo rio de águas mansas, aLá estava ela. Deslizando pelo rio de águas mansas, aLá estava ela. Deslizando pelo rio de águas mansas, aLá estava ela. Deslizando pelo rio de águas mansas, a

borborborborbordo de uma canoa. Ela, a vovó de chapéu rdo de uma canoa. Ela, a vovó de chapéu rdo de uma canoa. Ela, a vovó de chapéu rdo de uma canoa. Ela, a vovó de chapéu rdo de uma canoa. Ela, a vovó de chapéu roxo comoxo comoxo comoxo comoxo com
bolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarelas e luvas encarnadas.elas e luvas encarnadas.elas e luvas encarnadas.elas e luvas encarnadas.elas e luvas encarnadas.

Era domingo. As mães afrEra domingo. As mães afrEra domingo. As mães afrEra domingo. As mães afrEra domingo. As mães afrouxaram a guarouxaram a guarouxaram a guarouxaram a guarouxaram a guarda, e asda, e asda, e asda, e asda, e as
crianças, soltas, foram brincar no rio: o menino, decrianças, soltas, foram brincar no rio: o menino, decrianças, soltas, foram brincar no rio: o menino, decrianças, soltas, foram brincar no rio: o menino, decrianças, soltas, foram brincar no rio: o menino, de
pernas-de-saracura e pulga na cueca, e a meninapernas-de-saracura e pulga na cueca, e a meninapernas-de-saracura e pulga na cueca, e a meninapernas-de-saracura e pulga na cueca, e a meninapernas-de-saracura e pulga na cueca, e a menina
pequenina que usava óculos. O menino arrancou o seupequenina que usava óculos. O menino arrancou o seupequenina que usava óculos. O menino arrancou o seupequenina que usava óculos. O menino arrancou o seupequenina que usava óculos. O menino arrancou o seu
calção e deu um mercalção e deu um mercalção e deu um mercalção e deu um mercalção e deu um mergulho sem medo. A menina tirgulho sem medo. A menina tirgulho sem medo. A menina tirgulho sem medo. A menina tirgulho sem medo. A menina tirou osou osou osou osou os
óculos, a saia, a blusa. Estava com seu maiô azul deóculos, a saia, a blusa. Estava com seu maiô azul deóculos, a saia, a blusa. Estava com seu maiô azul deóculos, a saia, a blusa. Estava com seu maiô azul deóculos, a saia, a blusa. Estava com seu maiô azul de
listrinhas brancas e, sem óculos, ela via tudo atrapalhado,listrinhas brancas e, sem óculos, ela via tudo atrapalhado,listrinhas brancas e, sem óculos, ela via tudo atrapalhado,listrinhas brancas e, sem óculos, ela via tudo atrapalhado,listrinhas brancas e, sem óculos, ela via tudo atrapalhado,
esfumaçado. Ela tinha medo: de água, de lobisomem, deesfumaçado. Ela tinha medo: de água, de lobisomem, deesfumaçado. Ela tinha medo: de água, de lobisomem, deesfumaçado. Ela tinha medo: de água, de lobisomem, deesfumaçado. Ela tinha medo: de água, de lobisomem, de
boitatá, de escurboitatá, de escurboitatá, de escurboitatá, de escurboitatá, de escuro, de tirar nota ruim.o, de tirar nota ruim.o, de tirar nota ruim.o, de tirar nota ruim.o, de tirar nota ruim.

Era domingo, e as crianças brincavam no rio.Era domingo, e as crianças brincavam no rio.Era domingo, e as crianças brincavam no rio.Era domingo, e as crianças brincavam no rio.Era domingo, e as crianças brincavam no rio.

O menino parO menino parO menino parO menino parO menino parecia peixe, nadava para longe, boiava,ecia peixe, nadava para longe, boiava,ecia peixe, nadava para longe, boiava,ecia peixe, nadava para longe, boiava,ecia peixe, nadava para longe, boiava,
imerimerimerimerimergia e emergia e emergia e emergia e emergia e emergia nas águas escuras. A menina apenasgia nas águas escuras. A menina apenasgia nas águas escuras. A menina apenasgia nas águas escuras. A menina apenasgia nas águas escuras. A menina apenas
andava dentrandava dentrandava dentrandava dentrandava dentro do rio. A água batia na canela, noo do rio. A água batia na canela, noo do rio. A água batia na canela, noo do rio. A água batia na canela, noo do rio. A água batia na canela, no
joelho, nas coxas, quando de rjoelho, nas coxas, quando de rjoelho, nas coxas, quando de rjoelho, nas coxas, quando de rjoelho, nas coxas, quando de repente...epente...epente...epente...epente...

— Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.— Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.— Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.— Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.— Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

O vento levou o eco para longe, e todos os moradorO vento levou o eco para longe, e todos os moradorO vento levou o eco para longe, e todos os moradorO vento levou o eco para longe, e todos os moradorO vento levou o eco para longe, e todos os moradoreseseseses
do rio ouviram seu grito de dordo rio ouviram seu grito de dordo rio ouviram seu grito de dordo rio ouviram seu grito de dordo rio ouviram seu grito de dor. T. T. T. T. Todos, menos o menino.odos, menos o menino.odos, menos o menino.odos, menos o menino.odos, menos o menino.
A menina cortou o pé num caco de garrafa queA menina cortou o pé num caco de garrafa queA menina cortou o pé num caco de garrafa queA menina cortou o pé num caco de garrafa queA menina cortou o pé num caco de garrafa que
rrrrrepousava no leito do rio. Tepousava no leito do rio. Tepousava no leito do rio. Tepousava no leito do rio. Tepousava no leito do rio. Tonta de dor, desequilibronta de dor, desequilibronta de dor, desequilibronta de dor, desequilibronta de dor, desequilibrou-se,ou-se,ou-se,ou-se,ou-se,
caiu, desespercaiu, desespercaiu, desespercaiu, desespercaiu, desesperou-se, bebeu água barrou-se, bebeu água barrou-se, bebeu água barrou-se, bebeu água barrou-se, bebeu água barrenta e afundou. Elaenta e afundou. Elaenta e afundou. Elaenta e afundou. Elaenta e afundou. Ela
só via sombras à sua volta. Um filete vermelho coloriu asó via sombras à sua volta. Um filete vermelho coloriu asó via sombras à sua volta. Um filete vermelho coloriu asó via sombras à sua volta. Um filete vermelho coloriu asó via sombras à sua volta. Um filete vermelho coloriu a
água marrágua marrágua marrágua marrágua marrom.om.om.om.om.
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O menino parO menino parO menino parO menino parO menino parecia peixe, nadava, cada vez mais longe, boiava, imerecia peixe, nadava, cada vez mais longe, boiava, imerecia peixe, nadava, cada vez mais longe, boiava, imerecia peixe, nadava, cada vez mais longe, boiava, imerecia peixe, nadava, cada vez mais longe, boiava, imergiagiagiagiagia
e emere emere emere emere emergia nas águas escuras, agora pintadas de vermelho.gia nas águas escuras, agora pintadas de vermelho.gia nas águas escuras, agora pintadas de vermelho.gia nas águas escuras, agora pintadas de vermelho.gia nas águas escuras, agora pintadas de vermelho.

Um vulto aprUm vulto aprUm vulto aprUm vulto aprUm vulto aproximou-se da menina. Toximou-se da menina. Toximou-se da menina. Toximou-se da menina. Toximou-se da menina. Tomou-a nos braços, levou-a paraomou-a nos braços, levou-a paraomou-a nos braços, levou-a paraomou-a nos braços, levou-a paraomou-a nos braços, levou-a para
a mara mara mara mara margem do rio, fez o sangue parargem do rio, fez o sangue parargem do rio, fez o sangue parargem do rio, fez o sangue parargem do rio, fez o sangue parar.....

E o vulto desaparE o vulto desaparE o vulto desaparE o vulto desaparE o vulto desapareceu. Depois que o susto passou, a mãe da meninaeceu. Depois que o susto passou, a mãe da meninaeceu. Depois que o susto passou, a mãe da meninaeceu. Depois que o susto passou, a mãe da meninaeceu. Depois que o susto passou, a mãe da menina
lavou, tratou e cobriu o machucado.lavou, tratou e cobriu o machucado.lavou, tratou e cobriu o machucado.lavou, tratou e cobriu o machucado.lavou, tratou e cobriu o machucado.

Quando o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca voltou, viuQuando o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca voltou, viuQuando o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca voltou, viuQuando o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca voltou, viuQuando o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca voltou, viu
a menina pequenina que usava óculos com o pé enfaixado. Montou aa menina pequenina que usava óculos com o pé enfaixado. Montou aa menina pequenina que usava óculos com o pé enfaixado. Montou aa menina pequenina que usava óculos com o pé enfaixado. Montou aa menina pequenina que usava óculos com o pé enfaixado. Montou a
menina nas suas costas, e, na garupa do Pmenina nas suas costas, e, na garupa do Pmenina nas suas costas, e, na garupa do Pmenina nas suas costas, e, na garupa do Pmenina nas suas costas, e, na garupa do Pernas-de-Saracura, ela viuernas-de-Saracura, ela viuernas-de-Saracura, ela viuernas-de-Saracura, ela viuernas-de-Saracura, ela viu
de longe uma canoa deslizando nas águas mansas do rio.de longe uma canoa deslizando nas águas mansas do rio.de longe uma canoa deslizando nas águas mansas do rio.de longe uma canoa deslizando nas águas mansas do rio.de longe uma canoa deslizando nas águas mansas do rio.

Era um domingo ensolarado.Era um domingo ensolarado.Era um domingo ensolarado.Era um domingo ensolarado.Era um domingo ensolarado.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!
1)1)1)1)1) VVVVVocês já viram um peixe fora d’água? No ar, o coitadinho se debate,ocês já viram um peixe fora d’água? No ar, o coitadinho se debate,ocês já viram um peixe fora d’água? No ar, o coitadinho se debate,ocês já viram um peixe fora d’água? No ar, o coitadinho se debate,ocês já viram um peixe fora d’água? No ar, o coitadinho se debate,

pula, fica desesperado e morrpula, fica desesperado e morrpula, fica desesperado e morrpula, fica desesperado e morrpula, fica desesperado e morre... Com a gente é o contrário! Na águae... Com a gente é o contrário! Na águae... Com a gente é o contrário! Na águae... Com a gente é o contrário! Na águae... Com a gente é o contrário! Na água
é que ficamos desesperados, poré que ficamos desesperados, poré que ficamos desesperados, poré que ficamos desesperados, poré que ficamos desesperados, porque não conseguimos rque não conseguimos rque não conseguimos rque não conseguimos rque não conseguimos respirarespirarespirarespirarespirar.....
VVVVVamos saber um pouco mais sobramos saber um pouco mais sobramos saber um pouco mais sobramos saber um pouco mais sobramos saber um pouco mais sobre isso pesquisando como ose isso pesquisando como ose isso pesquisando como ose isso pesquisando como ose isso pesquisando como os
animais ranimais ranimais ranimais ranimais respiram?espiram?espiram?espiram?espiram?

2)2)2)2)2) TTTTTira águaira águaira águaira águaira água
HojeHojeHojeHojeHoje,,,,, vamos fazer uma divertida corrida para sempr vamos fazer uma divertida corrida para sempr vamos fazer uma divertida corrida para sempr vamos fazer uma divertida corrida para sempr vamos fazer uma divertida corrida para sempre lembrare lembrare lembrare lembrare lembrar     quequequequeque
não devemos deixar rnão devemos deixar rnão devemos deixar rnão devemos deixar rnão devemos deixar recececececiiiiipientes com água ao alcance daspientes com água ao alcance daspientes com água ao alcance daspientes com água ao alcance daspientes com água ao alcance das     crianças.crianças.crianças.crianças.crianças.

3)3)3)3)3) O salva-vidasO salva-vidasO salva-vidasO salva-vidasO salva-vidas
VVVVVocê sabe o que é um salva-vidas? É aquela pessoa que sabe nadarocê sabe o que é um salva-vidas? É aquela pessoa que sabe nadarocê sabe o que é um salva-vidas? É aquela pessoa que sabe nadarocê sabe o que é um salva-vidas? É aquela pessoa que sabe nadarocê sabe o que é um salva-vidas? É aquela pessoa que sabe nadar
tão bem que é capaz de salvar pessoas que estão se afogando.tão bem que é capaz de salvar pessoas que estão se afogando.tão bem que é capaz de salvar pessoas que estão se afogando.tão bem que é capaz de salvar pessoas que estão se afogando.tão bem que é capaz de salvar pessoas que estão se afogando.
VVVVVamos fazer um jogo dos salva-vidas?amos fazer um jogo dos salva-vidas?amos fazer um jogo dos salva-vidas?amos fazer um jogo dos salva-vidas?amos fazer um jogo dos salva-vidas?

Agora, vocês vão rAgora, vocês vão rAgora, vocês vão rAgora, vocês vão rAgora, vocês vão recortar seu nadador e pintar como quiserecortar seu nadador e pintar como quiserecortar seu nadador e pintar como quiserecortar seu nadador e pintar como quiserecortar seu nadador e pintar como quiser. Ele será. Ele será. Ele será. Ele será. Ele será
sua peça no jogo. Vão rsua peça no jogo. Vão rsua peça no jogo. Vão rsua peça no jogo. Vão rsua peça no jogo. Vão recortar, também, as cartas salva-vidas e asecortar, também, as cartas salva-vidas e asecortar, também, as cartas salva-vidas e asecortar, também, as cartas salva-vidas e asecortar, também, as cartas salva-vidas e as
peças com um tubarão.peças com um tubarão.peças com um tubarão.peças com um tubarão.peças com um tubarão.
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VVVVVocês vão procês vão procês vão procês vão procês vão precisar também de um dado.ecisar também de um dado.ecisar também de um dado.ecisar também de um dado.ecisar também de um dado.

TTTTTudo desenhado, rudo desenhado, rudo desenhado, rudo desenhado, rudo desenhado, recortado e pintado?ecortado e pintado?ecortado e pintado?ecortado e pintado?ecortado e pintado?
Então guarEntão guarEntão guarEntão guarEntão guardem tudo para jogarmos nodem tudo para jogarmos nodem tudo para jogarmos nodem tudo para jogarmos nodem tudo para jogarmos no
próximo encontrpróximo encontrpróximo encontrpróximo encontrpróximo encontro.o.o.o.o.

4)4)4)4)4) PrPrPrPrProntos para jogar?ontos para jogar?ontos para jogar?ontos para jogar?ontos para jogar?
PPPPPara isso, vamos usar as peças doara isso, vamos usar as peças doara isso, vamos usar as peças doara isso, vamos usar as peças doara isso, vamos usar as peças do
jogo dos salva-vidas que vocêsjogo dos salva-vidas que vocêsjogo dos salva-vidas que vocêsjogo dos salva-vidas que vocêsjogo dos salva-vidas que vocês
fizeram no encontrfizeram no encontrfizeram no encontrfizeram no encontrfizeram no encontro anterioro anterioro anterioro anterioro anterior.....

5)5)5)5)5) Cuidar não dóiCuidar não dóiCuidar não dóiCuidar não dóiCuidar não dói
 V V V V Vocês sabem o que devemos fazer para limpar o ferimento quandoocês sabem o que devemos fazer para limpar o ferimento quandoocês sabem o que devemos fazer para limpar o ferimento quandoocês sabem o que devemos fazer para limpar o ferimento quandoocês sabem o que devemos fazer para limpar o ferimento quando
nos machucamos?nos machucamos?nos machucamos?nos machucamos?nos machucamos?
É muito importante saber cuidar de um pequeno corte ou umaÉ muito importante saber cuidar de um pequeno corte ou umaÉ muito importante saber cuidar de um pequeno corte ou umaÉ muito importante saber cuidar de um pequeno corte ou umaÉ muito importante saber cuidar de um pequeno corte ou uma
esfoladura! Vesfoladura! Vesfoladura! Vesfoladura! Vesfoladura! Vamos apramos apramos apramos apramos aprender a fazer um curativo?ender a fazer um curativo?ender a fazer um curativo?ender a fazer um curativo?ender a fazer um curativo?
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Quinta HistóriaQuinta HistóriaQuinta HistóriaQuinta HistóriaQuinta História
Era aniversário da menina pequenina que usava óculos.Era aniversário da menina pequenina que usava óculos.Era aniversário da menina pequenina que usava óculos.Era aniversário da menina pequenina que usava óculos.Era aniversário da menina pequenina que usava óculos.
Ela estava radiante. Havia convidado todos os amigosEla estava radiante. Havia convidado todos os amigosEla estava radiante. Havia convidado todos os amigosEla estava radiante. Havia convidado todos os amigosEla estava radiante. Havia convidado todos os amigos
da escola. Tda escola. Tda escola. Tda escola. Tda escola. Todos? Todos? Todos? Todos? Todos? Todos eram tão poucos. A menina,odos eram tão poucos. A menina,odos eram tão poucos. A menina,odos eram tão poucos. A menina,odos eram tão poucos. A menina,

além de pequenina, era quietinha. Palém de pequenina, era quietinha. Palém de pequenina, era quietinha. Palém de pequenina, era quietinha. Palém de pequenina, era quietinha. Poucos se aproucos se aproucos se aproucos se aproucos se aproximavamoximavamoximavamoximavamoximavam
dela. Achavam ela sem graça. Mal sabiam eles dasdela. Achavam ela sem graça. Mal sabiam eles dasdela. Achavam ela sem graça. Mal sabiam eles dasdela. Achavam ela sem graça. Mal sabiam eles dasdela. Achavam ela sem graça. Mal sabiam eles das

histórias que ela contava... e como contava bem. Quandohistórias que ela contava... e como contava bem. Quandohistórias que ela contava... e como contava bem. Quandohistórias que ela contava... e como contava bem. Quandohistórias que ela contava... e como contava bem. Quando
soltava a sua voz de passarinho, o arsoltava a sua voz de passarinho, o arsoltava a sua voz de passarinho, o arsoltava a sua voz de passarinho, o arsoltava a sua voz de passarinho, o ar

se enchia de graça.se enchia de graça.se enchia de graça.se enchia de graça.se enchia de graça.

Chegou PChegou PChegou PChegou PChegou Pernas-de-Saracura, saltando pelo portão,ernas-de-Saracura, saltando pelo portão,ernas-de-Saracura, saltando pelo portão,ernas-de-Saracura, saltando pelo portão,ernas-de-Saracura, saltando pelo portão,
enrenrenrenrenroscando-se nos coroscando-se nos coroscando-se nos coroscando-se nos coroscando-se nos cordões do tênis.dões do tênis.dões do tênis.dões do tênis.dões do tênis.

— Ei, menino, amarra os cadarços. V— Ei, menino, amarra os cadarços. V— Ei, menino, amarra os cadarços. V— Ei, menino, amarra os cadarços. V— Ei, menino, amarra os cadarços. Vai levar um tomboai levar um tomboai levar um tomboai levar um tomboai levar um tombo
daqueles, guri.daqueles, guri.daqueles, guri.daqueles, guri.daqueles, guri.

De onde vinha a voz?De onde vinha a voz?De onde vinha a voz?De onde vinha a voz?De onde vinha a voz?

O menino prO menino prO menino prO menino prO menino procurocurocurocurocurou e não encontrou e não encontrou e não encontrou e não encontrou e não encontrou. A menina, na janela,ou. A menina, na janela,ou. A menina, na janela,ou. A menina, na janela,ou. A menina, na janela,
riu gostoso e apontou para o galho mais alto da árvorriu gostoso e apontou para o galho mais alto da árvorriu gostoso e apontou para o galho mais alto da árvorriu gostoso e apontou para o galho mais alto da árvorriu gostoso e apontou para o galho mais alto da árvore.e.e.e.e.

Lá estava ela. A vovó de chapéu rLá estava ela. A vovó de chapéu rLá estava ela. A vovó de chapéu rLá estava ela. A vovó de chapéu rLá estava ela. A vovó de chapéu roxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhasoxo com bolinhas
amaramaramaramaramarelas e luvas encarnadas. Sentadinha e fazendo tricô.elas e luvas encarnadas. Sentadinha e fazendo tricô.elas e luvas encarnadas. Sentadinha e fazendo tricô.elas e luvas encarnadas. Sentadinha e fazendo tricô.elas e luvas encarnadas. Sentadinha e fazendo tricô.

Um cachecol colorido.Um cachecol colorido.Um cachecol colorido.Um cachecol colorido.Um cachecol colorido.

O menino também sorriu, entrO menino também sorriu, entrO menino também sorriu, entrO menino também sorriu, entrO menino também sorriu, entrou na casa e começou aou na casa e começou aou na casa e começou aou na casa e começou aou na casa e começou a
encher bexigas. Brancas, amarencher bexigas. Brancas, amarencher bexigas. Brancas, amarencher bexigas. Brancas, amarencher bexigas. Brancas, amarelas, vermelhas, azuis,elas, vermelhas, azuis,elas, vermelhas, azuis,elas, vermelhas, azuis,elas, vermelhas, azuis,

lilases... lindas... enchia uma e... pow,  outra... powlilases... lindas... enchia uma e... pow,  outra... powlilases... lindas... enchia uma e... pow,  outra... powlilases... lindas... enchia uma e... pow,  outra... powlilases... lindas... enchia uma e... pow,  outra... pow...............
powpowpowpowpow... outra... enchia outra, e pow pow pow mais uma...... outra... enchia outra, e pow pow pow mais uma...... outra... enchia outra, e pow pow pow mais uma...... outra... enchia outra, e pow pow pow mais uma...... outra... enchia outra, e pow pow pow mais uma...

era assim!era assim!era assim!era assim!era assim!

EntrEntrEntrEntrEntre um estoure um estoure um estoure um estoure um estouro e outro e outro e outro e outro e outro, Po, Po, Po, Po, Pulga na Cueca rulga na Cueca rulga na Cueca rulga na Cueca rulga na Cueca resolveu brincaresolveu brincaresolveu brincaresolveu brincaresolveu brincar
de fazer bolinhas com as bexigas arrde fazer bolinhas com as bexigas arrde fazer bolinhas com as bexigas arrde fazer bolinhas com as bexigas arrde fazer bolinhas com as bexigas arrebentadas.ebentadas.ebentadas.ebentadas.ebentadas.
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Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!

Ele fazia uma bolinha pequena de som agudo e irritante aos ouvidosEle fazia uma bolinha pequena de som agudo e irritante aos ouvidosEle fazia uma bolinha pequena de som agudo e irritante aos ouvidosEle fazia uma bolinha pequena de som agudo e irritante aos ouvidosEle fazia uma bolinha pequena de som agudo e irritante aos ouvidos
da menina.da menina.da menina.da menina.da menina.

Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!Epa! Não é assim. Pára já com isso!

O menino ficou mudo, branco e mudo. Engasgou com um pedaçoO menino ficou mudo, branco e mudo. Engasgou com um pedaçoO menino ficou mudo, branco e mudo. Engasgou com um pedaçoO menino ficou mudo, branco e mudo. Engasgou com um pedaçoO menino ficou mudo, branco e mudo. Engasgou com um pedaço
de borracha entalado na garde borracha entalado na garde borracha entalado na garde borracha entalado na garde borracha entalado na garganta.ganta.ganta.ganta.ganta.

A menina pequenina que usava óculos tinha medo.A menina pequenina que usava óculos tinha medo.A menina pequenina que usava óculos tinha medo.A menina pequenina que usava óculos tinha medo.A menina pequenina que usava óculos tinha medo.
Começou a chorar baixinho.Começou a chorar baixinho.Começou a chorar baixinho.Começou a chorar baixinho.Começou a chorar baixinho.

————— Não chor Não chor Não chor Não chor Não chore, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore e e e e ————— disse a vovó. disse a vovó. disse a vovó. disse a vovó. disse a vovó.

A menina arrA menina arrA menina arrA menina arrA menina arregalou os olhos enquanto a vovó pulava sobregalou os olhos enquanto a vovó pulava sobregalou os olhos enquanto a vovó pulava sobregalou os olhos enquanto a vovó pulava sobregalou os olhos enquanto a vovó pulava sobre o peitoe o peitoe o peitoe o peitoe o peito
do menino. A bexiga saltou da sua goela feito bolinha de pingue-pongue.do menino. A bexiga saltou da sua goela feito bolinha de pingue-pongue.do menino. A bexiga saltou da sua goela feito bolinha de pingue-pongue.do menino. A bexiga saltou da sua goela feito bolinha de pingue-pongue.do menino. A bexiga saltou da sua goela feito bolinha de pingue-pongue.

O menino parO menino parO menino parO menino parO menino parou de sufocarou de sufocarou de sufocarou de sufocarou de sufocar.....

E o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca, saiuE o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca, saiuE o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca, saiuE o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca, saiuE o menino, de pernas-de-saracura e pulga na cueca, saiu
pulando feliz.pulando feliz.pulando feliz.pulando feliz.pulando feliz.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!
1) P1) P1) P1) P1) Pois é, esse prois é, esse prois é, esse prois é, esse prois é, esse problema das coisas entalaroblema das coisas entalaroblema das coisas entalaroblema das coisas entalaroblema das coisas entalarem na garem na garem na garem na garem na garganta e da genteganta e da genteganta e da genteganta e da genteganta e da gente

se engasgar, é muito sério!se engasgar, é muito sério!se engasgar, é muito sério!se engasgar, é muito sério!se engasgar, é muito sério!
Mas, afinal de contas, o que podemos pôr na boca? E o que nãoMas, afinal de contas, o que podemos pôr na boca? E o que nãoMas, afinal de contas, o que podemos pôr na boca? E o que nãoMas, afinal de contas, o que podemos pôr na boca? E o que nãoMas, afinal de contas, o que podemos pôr na boca? E o que não
podemos pôr na boca? Vpodemos pôr na boca? Vpodemos pôr na boca? Vpodemos pôr na boca? Vpodemos pôr na boca? Vamos descobrir juntos, fazendo umaamos descobrir juntos, fazendo umaamos descobrir juntos, fazendo umaamos descobrir juntos, fazendo umaamos descobrir juntos, fazendo uma
atividade?atividade?atividade?atividade?atividade?

2) V2) V2) V2) V2) Vamos brincar de túnel de pernas?amos brincar de túnel de pernas?amos brincar de túnel de pernas?amos brincar de túnel de pernas?amos brincar de túnel de pernas?
PPPPPara essa brincadeira, vocês vão prara essa brincadeira, vocês vão prara essa brincadeira, vocês vão prara essa brincadeira, vocês vão prara essa brincadeira, vocês vão precisar ir para o pátio ou paraecisar ir para o pátio ou paraecisar ir para o pátio ou paraecisar ir para o pátio ou paraecisar ir para o pátio ou para
uma sala ampla. O pruma sala ampla. O pruma sala ampla. O pruma sala ampla. O pruma sala ampla. O professor irá explicar como se brinca.ofessor irá explicar como se brinca.ofessor irá explicar como se brinca.ofessor irá explicar como se brinca.ofessor irá explicar como se brinca.

3) P3) P3) P3) P3) Peixe fora d'águaeixe fora d'águaeixe fora d'águaeixe fora d'águaeixe fora d'água
Gente, vamos sentir como é ser um peixe fora d'água, tendo oGente, vamos sentir como é ser um peixe fora d'água, tendo oGente, vamos sentir como é ser um peixe fora d'água, tendo oGente, vamos sentir como é ser um peixe fora d'água, tendo oGente, vamos sentir como é ser um peixe fora d'água, tendo o
desafio de perdesafio de perdesafio de perdesafio de perdesafio de percorrcorrcorrcorrcorrer diferer diferer diferer diferer diferentes aquários.entes aquários.entes aquários.entes aquários.entes aquários.

4) Canudo leva e traz4) Canudo leva e traz4) Canudo leva e traz4) Canudo leva e traz4) Canudo leva e traz
Hoje, vamos fazer a brincadeira do Hoje, vamos fazer a brincadeira do Hoje, vamos fazer a brincadeira do Hoje, vamos fazer a brincadeira do Hoje, vamos fazer a brincadeira do “““““canudo leva e trazcanudo leva e trazcanudo leva e trazcanudo leva e trazcanudo leva e traz”, e, e, e, e, e
observar como o plástico consegue impedir a passagem do arobservar como o plástico consegue impedir a passagem do arobservar como o plástico consegue impedir a passagem do arobservar como o plástico consegue impedir a passagem do arobservar como o plástico consegue impedir a passagem do ar.....
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Sexta HistóriaSexta HistóriaSexta HistóriaSexta HistóriaSexta História
Sem nada pra fazer, os meninos fizeram um balanço noSem nada pra fazer, os meninos fizeram um balanço noSem nada pra fazer, os meninos fizeram um balanço noSem nada pra fazer, os meninos fizeram um balanço noSem nada pra fazer, os meninos fizeram um balanço no

quintal. Eles eram em quatrquintal. Eles eram em quatrquintal. Eles eram em quatrquintal. Eles eram em quatrquintal. Eles eram em quatro: Beiçola, Manquinho, Po: Beiçola, Manquinho, Po: Beiçola, Manquinho, Po: Beiçola, Manquinho, Po: Beiçola, Manquinho, Pernas-ernas-ernas-ernas-ernas-
de-Saracura e Tde-Saracura e Tde-Saracura e Tde-Saracura e Tde-Saracura e Trrrrreloso. Menino não sabe fazer de outreloso. Menino não sabe fazer de outreloso. Menino não sabe fazer de outreloso. Menino não sabe fazer de outreloso. Menino não sabe fazer de outrooooo
jeito. Se for pra andar, tem de corrjeito. Se for pra andar, tem de corrjeito. Se for pra andar, tem de corrjeito. Se for pra andar, tem de corrjeito. Se for pra andar, tem de corrererererer. Se tiver de. Se tiver de. Se tiver de. Se tiver de. Se tiver de
empurrar, é pra voarempurrar, é pra voarempurrar, é pra voarempurrar, é pra voarempurrar, é pra voar. O balanço par. O balanço par. O balanço par. O balanço par. O balanço parecia segurecia segurecia segurecia segurecia seguro.o.o.o.o.
A corA corA corA corA corda era nova. O nó foi bem dado. Mas ninguémda era nova. O nó foi bem dado. Mas ninguémda era nova. O nó foi bem dado. Mas ninguémda era nova. O nó foi bem dado. Mas ninguémda era nova. O nó foi bem dado. Mas ninguém
pensou na árvorpensou na árvorpensou na árvorpensou na árvorpensou na árvore.e.e.e.e.
Ela já estava velhinha. Alguns galhos não tinham maisEla já estava velhinha. Alguns galhos não tinham maisEla já estava velhinha. Alguns galhos não tinham maisEla já estava velhinha. Alguns galhos não tinham maisEla já estava velhinha. Alguns galhos não tinham mais
força, não.força, não.força, não.força, não.força, não.

Os meninos pensaram em tudo, menos na idade daOs meninos pensaram em tudo, menos na idade daOs meninos pensaram em tudo, menos na idade daOs meninos pensaram em tudo, menos na idade daOs meninos pensaram em tudo, menos na idade da
árvorárvorárvorárvorárvore. Bem que a vovó avisou: “Esses meninos esquecerame. Bem que a vovó avisou: “Esses meninos esquecerame. Bem que a vovó avisou: “Esses meninos esquecerame. Bem que a vovó avisou: “Esses meninos esquecerame. Bem que a vovó avisou: “Esses meninos esqueceram
como se faz? Não sabem mais ouvir o pensamento dacomo se faz? Não sabem mais ouvir o pensamento dacomo se faz? Não sabem mais ouvir o pensamento dacomo se faz? Não sabem mais ouvir o pensamento dacomo se faz? Não sabem mais ouvir o pensamento da
vovó? Só rvovó? Só rvovó? Só rvovó? Só rvovó? Só resta uma solução. Ou é tombo no chão, ouesta uma solução. Ou é tombo no chão, ouesta uma solução. Ou é tombo no chão, ouesta uma solução. Ou é tombo no chão, ouesta uma solução. Ou é tombo no chão, ou
perperperperperde a força dos braços.”de a força dos braços.”de a força dos braços.”de a força dos braços.”de a força dos braços.”

Os meninos começaram a rOs meninos começaram a rOs meninos começaram a rOs meninos começaram a rOs meninos começaram a reclamar:eclamar:eclamar:eclamar:eclamar:

— Embala mais forte, mais, mais.— Embala mais forte, mais, mais.— Embala mais forte, mais, mais.— Embala mais forte, mais, mais.— Embala mais forte, mais, mais.

— Não consigo, tô cansado. V— Não consigo, tô cansado. V— Não consigo, tô cansado. V— Não consigo, tô cansado. V— Não consigo, tô cansado. Vou pararou pararou pararou pararou parar.....

— Lar— Lar— Lar— Lar— Larga mão, vem Beiçola... Manquinho, empurra.ga mão, vem Beiçola... Manquinho, empurra.ga mão, vem Beiçola... Manquinho, empurra.ga mão, vem Beiçola... Manquinho, empurra.ga mão, vem Beiçola... Manquinho, empurra.

— V— V— V— V— Vou não.ou não.ou não.ou não.ou não.

— T— T— T— T— Trrrrreloso?eloso?eloso?eloso?eloso?

— Só se for pra embalar de leve. Assim. Um dedo. Nem— Só se for pra embalar de leve. Assim. Um dedo. Nem— Só se for pra embalar de leve. Assim. Um dedo. Nem— Só se for pra embalar de leve. Assim. Um dedo. Nem— Só se for pra embalar de leve. Assim. Um dedo. Nem
uma força a mais.uma força a mais.uma força a mais.uma força a mais.uma força a mais.

— Ei, seus fracotes. Já vão embora?— Ei, seus fracotes. Já vão embora?— Ei, seus fracotes. Já vão embora?— Ei, seus fracotes. Já vão embora?— Ei, seus fracotes. Já vão embora?
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— Já fui.— Já fui.— Já fui.— Já fui.— Já fui.

— Tô indo.— Tô indo.— Tô indo.— Tô indo.— Tô indo.

— Tchau.— Tchau.— Tchau.— Tchau.— Tchau.

E o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca passou a seE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca passou a seE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca passou a seE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca passou a seE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca passou a se
embalarembalarembalarembalarembalar. Um pé lá, outr. Um pé lá, outr. Um pé lá, outr. Um pé lá, outr. Um pé lá, outro acolá. Um pé lá, outro acolá. Um pé lá, outro acolá. Um pé lá, outro acolá. Um pé lá, outro acolá. Um pé lá, outro acolá. Era um balançoo acolá. Era um balançoo acolá. Era um balançoo acolá. Era um balançoo acolá. Era um balanço
molengolenga, mas era bom.molengolenga, mas era bom.molengolenga, mas era bom.molengolenga, mas era bom.molengolenga, mas era bom.

No fim da tarNo fim da tarNo fim da tarNo fim da tarNo fim da tarde, o balanço não tava mais lá.de, o balanço não tava mais lá.de, o balanço não tava mais lá.de, o balanço não tava mais lá.de, o balanço não tava mais lá.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!
1) Sentem-se junto com um amigo e r1) Sentem-se junto com um amigo e r1) Sentem-se junto com um amigo e r1) Sentem-se junto com um amigo e r1) Sentem-se junto com um amigo e releiam a história. Conversem comeleiam a história. Conversem comeleiam a história. Conversem comeleiam a história. Conversem comeleiam a história. Conversem com

os colegas e depois vamos fazer um desenho os colegas e depois vamos fazer um desenho os colegas e depois vamos fazer um desenho os colegas e depois vamos fazer um desenho os colegas e depois vamos fazer um desenho rrrrrepreprepreprepresentando um tipoesentando um tipoesentando um tipoesentando um tipoesentando um tipo
de quedade quedade quedade quedade queda.....

2) Quando as pessoas constr2) Quando as pessoas constr2) Quando as pessoas constr2) Quando as pessoas constr2) Quando as pessoas constroem casas, às vezes fazem uma laje emoem casas, às vezes fazem uma laje emoem casas, às vezes fazem uma laje emoem casas, às vezes fazem uma laje emoem casas, às vezes fazem uma laje em
cima da garagem para construir uma outra parte depois. Fica comocima da garagem para construir uma outra parte depois. Fica comocima da garagem para construir uma outra parte depois. Fica comocima da garagem para construir uma outra parte depois. Fica comocima da garagem para construir uma outra parte depois. Fica como
uma varanda, mas sem pruma varanda, mas sem pruma varanda, mas sem pruma varanda, mas sem pruma varanda, mas sem proteção nenhuma. É muito perigoso cair láoteção nenhuma. É muito perigoso cair láoteção nenhuma. É muito perigoso cair láoteção nenhuma. É muito perigoso cair láoteção nenhuma. É muito perigoso cair lá
de cima! Basta um pequeno deslize e PUM! A gente pode sede cima! Basta um pequeno deslize e PUM! A gente pode sede cima! Basta um pequeno deslize e PUM! A gente pode sede cima! Basta um pequeno deslize e PUM! A gente pode sede cima! Basta um pequeno deslize e PUM! A gente pode se
esborrachar lá no chão... Pesborrachar lá no chão... Pesborrachar lá no chão... Pesborrachar lá no chão... Pesborrachar lá no chão... Por isso só podemos subir em uma laje seor isso só podemos subir em uma laje seor isso só podemos subir em uma laje seor isso só podemos subir em uma laje seor isso só podemos subir em uma laje se
ela for prela for prela for prela for prela for protegida. Que tipo de protegida. Que tipo de protegida. Que tipo de protegida. Que tipo de protegida. Que tipo de proteção poderíamos colocar oteção poderíamos colocar oteção poderíamos colocar oteção poderíamos colocar oteção poderíamos colocar na na na na na lajelajelajelajelaje
para que ninguém caísse lá de cima? Cerpara que ninguém caísse lá de cima? Cerpara que ninguém caísse lá de cima? Cerpara que ninguém caísse lá de cima? Cerpara que ninguém caísse lá de cima? Cerca, murca, murca, murca, murca, muro, ro, ro, ro, ro, rede...ede...ede...ede...ede...
FFFFFaça um desenho de uma laje bem praça um desenho de uma laje bem praça um desenho de uma laje bem praça um desenho de uma laje bem praça um desenho de uma laje bem protegida e de você lá em cima,otegida e de você lá em cima,otegida e de você lá em cima,otegida e de você lá em cima,otegida e de você lá em cima,
mas sem corrmas sem corrmas sem corrmas sem corrmas sem correr ou se agitar muito, pois mesmo prer ou se agitar muito, pois mesmo prer ou se agitar muito, pois mesmo prer ou se agitar muito, pois mesmo prer ou se agitar muito, pois mesmo protegida ainda oferotegida ainda oferotegida ainda oferotegida ainda oferotegida ainda ofereceeceeceeceece
perigo! Masperigo! Masperigo! Masperigo! Masperigo! Mas,,,,, lembr lembr lembr lembr lembre-se, sem pre-se, sem pre-se, sem pre-se, sem pre-se, sem proteçãooteçãooteçãooteçãooteção,,,,, é mais segur é mais segur é mais segur é mais segur é mais seguro ficar no chão.o ficar no chão.o ficar no chão.o ficar no chão.o ficar no chão.

3) Que tal fazermos uma maquete? D3) Que tal fazermos uma maquete? D3) Que tal fazermos uma maquete? D3) Que tal fazermos uma maquete? D3) Que tal fazermos uma maquete? Dividam-se em equipesividam-se em equipesividam-se em equipesividam-se em equipesividam-se em equipes e e e e e     façamfaçamfaçamfaçamfaçam
de de de de de conta que cada equipe é rconta que cada equipe é rconta que cada equipe é rconta que cada equipe é rconta que cada equipe é responsável por montar um paresponsável por montar um paresponsável por montar um paresponsável por montar um paresponsável por montar um parquinhoquinhoquinhoquinhoquinho
bem legal e bem segurbem legal e bem segurbem legal e bem segurbem legal e bem segurbem legal e bem seguro para uma escola.o para uma escola.o para uma escola.o para uma escola.o para uma escola.
Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos teráteráteráteráterá esse par esse par esse par esse par esse parquinho? De que material vão serquinho? De que material vão serquinho? De que material vão serquinho? De que material vão serquinho? De que material vão ser
feitos? Como será o chão? A que distância estarão osfeitos? Como será o chão? A que distância estarão osfeitos? Como será o chão? A que distância estarão osfeitos? Como será o chão? A que distância estarão osfeitos? Como será o chão? A que distância estarão os
brinquedos uns dos outrbrinquedos uns dos outrbrinquedos uns dos outrbrinquedos uns dos outrbrinquedos uns dos outros?os?os?os?os?

4) Jogo do equilíbrio4) Jogo do equilíbrio4) Jogo do equilíbrio4) Jogo do equilíbrio4) Jogo do equilíbrio
Hoje, terHoje, terHoje, terHoje, terHoje, teremos o grande desafio de ultrapassar obstáculos comemos o grande desafio de ultrapassar obstáculos comemos o grande desafio de ultrapassar obstáculos comemos o grande desafio de ultrapassar obstáculos comemos o grande desafio de ultrapassar obstáculos com
muita atenção e equilíbrio.muita atenção e equilíbrio.muita atenção e equilíbrio.muita atenção e equilíbrio.muita atenção e equilíbrio.
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Sétima HistóriaSétima HistóriaSétima HistóriaSétima HistóriaSétima História
Na casa do menino de pernas-de-saracura e pulga naNa casa do menino de pernas-de-saracura e pulga naNa casa do menino de pernas-de-saracura e pulga naNa casa do menino de pernas-de-saracura e pulga naNa casa do menino de pernas-de-saracura e pulga na

cueca, era assim: no domingo, era dia de a mãe fazercueca, era assim: no domingo, era dia de a mãe fazercueca, era assim: no domingo, era dia de a mãe fazercueca, era assim: no domingo, era dia de a mãe fazercueca, era assim: no domingo, era dia de a mãe fazer
comida, enquanto todos conversavam na cozinha.comida, enquanto todos conversavam na cozinha.comida, enquanto todos conversavam na cozinha.comida, enquanto todos conversavam na cozinha.comida, enquanto todos conversavam na cozinha.

Era assim: uma festa todos os domingos.Era assim: uma festa todos os domingos.Era assim: uma festa todos os domingos.Era assim: uma festa todos os domingos.Era assim: uma festa todos os domingos.

O pai cortava a carne, picava cheirO pai cortava a carne, picava cheirO pai cortava a carne, picava cheirO pai cortava a carne, picava cheirO pai cortava a carne, picava cheiro-vero-vero-vero-vero-verde e tomatede e tomatede e tomatede e tomatede e tomate
madurmadurmadurmadurmaduro. A mãe ro. A mãe ro. A mãe ro. A mãe ro. A mãe refogava a cebola, que soltava um arefogava a cebola, que soltava um arefogava a cebola, que soltava um arefogava a cebola, que soltava um arefogava a cebola, que soltava um aromaomaomaomaoma
doce no ardoce no ardoce no ardoce no ardoce no ar. Pr. Pr. Pr. Pr. Preparava o pudim de laranja e fervia aeparava o pudim de laranja e fervia aeparava o pudim de laranja e fervia aeparava o pudim de laranja e fervia aeparava o pudim de laranja e fervia a
água prágua prágua prágua prágua pro macarrão.o macarrão.o macarrão.o macarrão.o macarrão.

A menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. Trrrrrocou um livrocou um livrocou um livrocou um livrocou um livro como como como como com
o menino. O menino estava radiante. Ele queria ler aquelao menino. O menino estava radiante. Ele queria ler aquelao menino. O menino estava radiante. Ele queria ler aquelao menino. O menino estava radiante. Ele queria ler aquelao menino. O menino estava radiante. Ele queria ler aquela
história. Saiu corrhistória. Saiu corrhistória. Saiu corrhistória. Saiu corrhistória. Saiu correndo. Com um pulo das suas pernasendo. Com um pulo das suas pernasendo. Com um pulo das suas pernasendo. Com um pulo das suas pernasendo. Com um pulo das suas pernas
longas, logo estaria no quarto. Hérlongas, logo estaria no quarto. Hérlongas, logo estaria no quarto. Hérlongas, logo estaria no quarto. Hérlongas, logo estaria no quarto. Hércules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorrooooo
magricela, veio atrás, pulando também.magricela, veio atrás, pulando também.magricela, veio atrás, pulando também.magricela, veio atrás, pulando também.magricela, veio atrás, pulando também.

No caminho prNo caminho prNo caminho prNo caminho prNo caminho pro quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Pegou umegou umegou umegou umegou um
pedaço de tomate para si, um pedaço de carne parapedaço de tomate para si, um pedaço de carne parapedaço de tomate para si, um pedaço de carne parapedaço de tomate para si, um pedaço de carne parapedaço de tomate para si, um pedaço de carne para
HérHérHérHérHércules. O pai falou:cules. O pai falou:cules. O pai falou:cules. O pai falou:cules. O pai falou:

— Não!— Não!— Não!— Não!— Não!

SemprSemprSemprSemprSempre corre corre corre corre correndo, o menino e seu cachorrendo, o menino e seu cachorrendo, o menino e seu cachorrendo, o menino e seu cachorrendo, o menino e seu cachorro passaramo passaramo passaramo passaramo passaram
perto do fogão. O cabo da panela, com a água doperto do fogão. O cabo da panela, com a água doperto do fogão. O cabo da panela, com a água doperto do fogão. O cabo da panela, com a água doperto do fogão. O cabo da panela, com a água do
macarrão, entrmacarrão, entrmacarrão, entrmacarrão, entrmacarrão, entrou no seu caminho. A panela levou umaou no seu caminho. A panela levou umaou no seu caminho. A panela levou umaou no seu caminho. A panela levou umaou no seu caminho. A panela levou uma
queda, do fogão para o chão. No trajeto, saltou sobrqueda, do fogão para o chão. No trajeto, saltou sobrqueda, do fogão para o chão. No trajeto, saltou sobrqueda, do fogão para o chão. No trajeto, saltou sobrqueda, do fogão para o chão. No trajeto, saltou sobre oe oe oe oe o
menino, feito cachoeira de água fumegante.menino, feito cachoeira de água fumegante.menino, feito cachoeira de água fumegante.menino, feito cachoeira de água fumegante.menino, feito cachoeira de água fumegante.

E o menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cuecaE o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca
agora pulava de doragora pulava de doragora pulava de doragora pulava de doragora pulava de dor.....
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A vovó de chapéu rA vovó de chapéu rA vovó de chapéu rA vovó de chapéu rA vovó de chapéu roxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amaroxo com bolinhas amarelas me contou essaelas me contou essaelas me contou essaelas me contou essaelas me contou essa
história. Contou também como ela voltou no tempo, a tempo de o meninohistória. Contou também como ela voltou no tempo, a tempo de o meninohistória. Contou também como ela voltou no tempo, a tempo de o meninohistória. Contou também como ela voltou no tempo, a tempo de o meninohistória. Contou também como ela voltou no tempo, a tempo de o menino
fazer tudo diferfazer tudo diferfazer tudo diferfazer tudo diferfazer tudo diferente e não mais se queimarente e não mais se queimarente e não mais se queimarente e não mais se queimarente e não mais se queimar.....

FFFFFoi assim:oi assim:oi assim:oi assim:oi assim:

A menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. TA menina pequenina passou por ali. Trrrrrocou um livrocou um livrocou um livrocou um livrocou um livro com o menino.o com o menino.o com o menino.o com o menino.o com o menino.
O menino estava radiante. Ele queria ler aquela história. TO menino estava radiante. Ele queria ler aquela história. TO menino estava radiante. Ele queria ler aquela história. TO menino estava radiante. Ele queria ler aquela história. TO menino estava radiante. Ele queria ler aquela história. Tranqüilamente,ranqüilamente,ranqüilamente,ranqüilamente,ranqüilamente,
se dirigiu prse dirigiu prse dirigiu prse dirigiu prse dirigiu pro quarto. Héro quarto. Héro quarto. Héro quarto. Héro quarto. Hércules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorrcules, seu cachorro magricela, foi atrás,o magricela, foi atrás,o magricela, foi atrás,o magricela, foi atrás,o magricela, foi atrás,
abanando o rabo.abanando o rabo.abanando o rabo.abanando o rabo.abanando o rabo.

No caminho prNo caminho prNo caminho prNo caminho prNo caminho pro quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Po quarto, passou pela cozinha. Pegou um pedaço deegou um pedaço deegou um pedaço deegou um pedaço deegou um pedaço de
tomate para si, um pedaço de carne para Hértomate para si, um pedaço de carne para Hértomate para si, um pedaço de carne para Hértomate para si, um pedaço de carne para Hértomate para si, um pedaço de carne para Hércules. O pai percules. O pai percules. O pai percules. O pai percules. O pai perguntou:guntou:guntou:guntou:guntou:

— V— V— V— V— Vai ler?ai ler?ai ler?ai ler?ai ler?

O menino disse:O menino disse:O menino disse:O menino disse:O menino disse:

— Sim.— Sim.— Sim.— Sim.— Sim.

Sem prSem prSem prSem prSem pressa, o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca paressa, o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca paressa, o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca paressa, o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca paressa, o menino de pernas-de-saracura e pulga na cueca parououououou
na porta da cozinha, sentiu cheirinho do pudim de laranja, mandou umna porta da cozinha, sentiu cheirinho do pudim de laranja, mandou umna porta da cozinha, sentiu cheirinho do pudim de laranja, mandou umna porta da cozinha, sentiu cheirinho do pudim de laranja, mandou umna porta da cozinha, sentiu cheirinho do pudim de laranja, mandou um
beijo para sua mãe e disse para seu cachorrbeijo para sua mãe e disse para seu cachorrbeijo para sua mãe e disse para seu cachorrbeijo para sua mãe e disse para seu cachorrbeijo para sua mãe e disse para seu cachorro magricela:o magricela:o magricela:o magricela:o magricela:

— V— V— V— V— Vamos, Héramos, Héramos, Héramos, Héramos, Hércules, prcules, prcules, prcules, prcules, pro quarto, já.o quarto, já.o quarto, já.o quarto, já.o quarto, já.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!

1)1)1)1)1) É... Cozinha é lugar de adulto, e cozinhar é coisa séria!É... Cozinha é lugar de adulto, e cozinhar é coisa séria!É... Cozinha é lugar de adulto, e cozinhar é coisa séria!É... Cozinha é lugar de adulto, e cozinhar é coisa séria!É... Cozinha é lugar de adulto, e cozinhar é coisa séria!
VVVVVocês entenderam por que o menino se queimou?ocês entenderam por que o menino se queimou?ocês entenderam por que o menino se queimou?ocês entenderam por que o menino se queimou?ocês entenderam por que o menino se queimou?

VVVVVamos desenhar a parte de cima de um fogão e brincar deamos desenhar a parte de cima de um fogão e brincar deamos desenhar a parte de cima de um fogão e brincar deamos desenhar a parte de cima de um fogão e brincar deamos desenhar a parte de cima de um fogão e brincar de
basquete com panelas?basquete com panelas?basquete com panelas?basquete com panelas?basquete com panelas?

2)2)2)2)2) VVVVVocês já viram fogos de artifício? São lindos, lá em cima, no céu,ocês já viram fogos de artifício? São lindos, lá em cima, no céu,ocês já viram fogos de artifício? São lindos, lá em cima, no céu,ocês já viram fogos de artifício? São lindos, lá em cima, no céu,ocês já viram fogos de artifício? São lindos, lá em cima, no céu,
fazendo barulho e iluminando tudo!fazendo barulho e iluminando tudo!fazendo barulho e iluminando tudo!fazendo barulho e iluminando tudo!fazendo barulho e iluminando tudo!
Mas os fogos de artifício só podem ser soltosMas os fogos de artifício só podem ser soltosMas os fogos de artifício só podem ser soltosMas os fogos de artifício só podem ser soltosMas os fogos de artifício só podem ser soltos     por prpor prpor prpor prpor profissionais, emofissionais, emofissionais, emofissionais, emofissionais, em
lugarlugarlugarlugarlugares próprios, para não ocorres próprios, para não ocorres próprios, para não ocorres próprios, para não ocorres próprios, para não ocorrer nenhum acidente com quem estáer nenhum acidente com quem estáer nenhum acidente com quem estáer nenhum acidente com quem estáer nenhum acidente com quem está
soltando os fogos ou com o público.soltando os fogos ou com o público.soltando os fogos ou com o público.soltando os fogos ou com o público.soltando os fogos ou com o público.

VVVVVamos agora brincar de amos agora brincar de amos agora brincar de amos agora brincar de amos agora brincar de “““““rrrrroba oba oba oba oba montemontemontemontemonte”””””, vocês já brincaram desse jogo, vocês já brincaram desse jogo, vocês já brincaram desse jogo, vocês já brincaram desse jogo, vocês já brincaram desse jogo
de cartas? Mas vai ser com essas cartas que estão no seu material.de cartas? Mas vai ser com essas cartas que estão no seu material.de cartas? Mas vai ser com essas cartas que estão no seu material.de cartas? Mas vai ser com essas cartas que estão no seu material.de cartas? Mas vai ser com essas cartas que estão no seu material.

3)3)3)3)3) VVVVVamos pensar em amos pensar em amos pensar em amos pensar em amos pensar em quais quais quais quais quais cuidados prcuidados prcuidados prcuidados prcuidados precisamos ter para não nosecisamos ter para não nosecisamos ter para não nosecisamos ter para não nosecisamos ter para não nos
queimarmos?queimarmos?queimarmos?queimarmos?queimarmos?
PrPrPrPrProcurocurocurocurocurem nos balões as palavras certas que servem paraem nos balões as palavras certas que servem paraem nos balões as palavras certas que servem paraem nos balões as palavras certas que servem paraem nos balões as palavras certas que servem para
completar as frasescompletar as frasescompletar as frasescompletar as frasescompletar as frases e depois façam um desenho. e depois façam um desenho. e depois façam um desenho. e depois façam um desenho. e depois façam um desenho.
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QUQUQUQUQUANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIVERMOS COZINHANDO,VERMOS COZINHANDO,VERMOS COZINHANDO,VERMOS COZINHANDO,VERMOS COZINHANDO,
O CABO DA ........................ DEVE FICARO CABO DA ........................ DEVE FICARO CABO DA ........................ DEVE FICARO CABO DA ........................ DEVE FICARO CABO DA ........................ DEVE FICAR
VIRADO PVIRADO PVIRADO PVIRADO PVIRADO PARA O LADO DE ...........................ARA O LADO DE ...........................ARA O LADO DE ...........................ARA O LADO DE ...........................ARA O LADO DE ...........................

QUQUQUQUQUANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIANDO ESTIVERMOS COM OVERMOS COM OVERMOS COM OVERMOS COM OVERMOS COM O
FOGO ACESO, NÃO PODEMOSFOGO ACESO, NÃO PODEMOSFOGO ACESO, NÃO PODEMOSFOGO ACESO, NÃO PODEMOSFOGO ACESO, NÃO PODEMOS
MEXER COMMEXER COMMEXER COMMEXER COMMEXER COM     .................................................................................................................................................     PERTOPERTOPERTOPERTOPERTO
DA CHAMA.DA CHAMA.DA CHAMA.DA CHAMA.DA CHAMA.

QUQUQUQUQUANDO TERMINARMOS DE COZINHAR,ANDO TERMINARMOS DE COZINHAR,ANDO TERMINARMOS DE COZINHAR,ANDO TERMINARMOS DE COZINHAR,ANDO TERMINARMOS DE COZINHAR,
PRECISAMOS DESLIGAR A VÁLPRECISAMOS DESLIGAR A VÁLPRECISAMOS DESLIGAR A VÁLPRECISAMOS DESLIGAR A VÁLPRECISAMOS DESLIGAR A VÁLVULA DOVULA DOVULA DOVULA DOVULA DO
............................. P............................. P............................. P............................. P............................. PARA EVITARA EVITARA EVITARA EVITARA EVITARARARARAR
VVVVVAZAMENTOS.AZAMENTOS.AZAMENTOS.AZAMENTOS.AZAMENTOS.

FFFFFaçam um desenho sobraçam um desenho sobraçam um desenho sobraçam um desenho sobraçam um desenho sobre esse assunto:e esse assunto:e esse assunto:e esse assunto:e esse assunto:
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4) Cortina de fumaça4) Cortina de fumaça4) Cortina de fumaça4) Cortina de fumaça4) Cortina de fumaça
VVVVVocê sabe que um incêndio procê sabe que um incêndio procê sabe que um incêndio procê sabe que um incêndio procê sabe que um incêndio produz uma enorme quantidade deoduz uma enorme quantidade deoduz uma enorme quantidade deoduz uma enorme quantidade deoduz uma enorme quantidade de
fumaça, não é? E sabe que essa fumaça pode até intoxicar umafumaça, não é? E sabe que essa fumaça pode até intoxicar umafumaça, não é? E sabe que essa fumaça pode até intoxicar umafumaça, não é? E sabe que essa fumaça pode até intoxicar umafumaça, não é? E sabe que essa fumaça pode até intoxicar uma
pessoa e não a deixar rpessoa e não a deixar rpessoa e não a deixar rpessoa e não a deixar rpessoa e não a deixar respirar direspirar direspirar direspirar direspirar direito? Peito? Peito? Peito? Peito? Pois é, por isso que hojeois é, por isso que hojeois é, por isso que hojeois é, por isso que hojeois é, por isso que hoje
vamos brincar de vamos brincar de vamos brincar de vamos brincar de vamos brincar de “““““cortina de fumaçacortina de fumaçacortina de fumaçacortina de fumaçacortina de fumaça”, apr”, apr”, apr”, apr”, aprendendo como devemosendendo como devemosendendo como devemosendendo como devemosendendo como devemos
nos deslocar em um ambiente enfumaçado.nos deslocar em um ambiente enfumaçado.nos deslocar em um ambiente enfumaçado.nos deslocar em um ambiente enfumaçado.nos deslocar em um ambiente enfumaçado.
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Oitava HistóriaOitava HistóriaOitava HistóriaOitava HistóriaOitava História
A menina pequenina que usava óculos tinha umaA menina pequenina que usava óculos tinha umaA menina pequenina que usava óculos tinha umaA menina pequenina que usava óculos tinha umaA menina pequenina que usava óculos tinha uma

irmãzinha muito mais pequenina que ela. Era um bebê.irmãzinha muito mais pequenina que ela. Era um bebê.irmãzinha muito mais pequenina que ela. Era um bebê.irmãzinha muito mais pequenina que ela. Era um bebê.irmãzinha muito mais pequenina que ela. Era um bebê.
A mãe das pequeninas foi às compras, e a menina ficouA mãe das pequeninas foi às compras, e a menina ficouA mãe das pequeninas foi às compras, e a menina ficouA mãe das pequeninas foi às compras, e a menina ficouA mãe das pequeninas foi às compras, e a menina ficou
cuidando do bebê.cuidando do bebê.cuidando do bebê.cuidando do bebê.cuidando do bebê.

Bebês são tão rápidos. Com suas quatrBebês são tão rápidos. Com suas quatrBebês são tão rápidos. Com suas quatrBebês são tão rápidos. Com suas quatrBebês são tão rápidos. Com suas quatro patinhas, ops!o patinhas, ops!o patinhas, ops!o patinhas, ops!o patinhas, ops!
quatrquatrquatrquatrquatro perninhas, eles exploram todos os cantos da casa.o perninhas, eles exploram todos os cantos da casa.o perninhas, eles exploram todos os cantos da casa.o perninhas, eles exploram todos os cantos da casa.o perninhas, eles exploram todos os cantos da casa.
Entram em armários, sobem nas mesas, nas janelas, naEntram em armários, sobem nas mesas, nas janelas, naEntram em armários, sobem nas mesas, nas janelas, naEntram em armários, sobem nas mesas, nas janelas, naEntram em armários, sobem nas mesas, nas janelas, na
cama, entram até na casinha do gato.cama, entram até na casinha do gato.cama, entram até na casinha do gato.cama, entram até na casinha do gato.cama, entram até na casinha do gato.

A pequena menina não dava conta de cuidar daA pequena menina não dava conta de cuidar daA pequena menina não dava conta de cuidar daA pequena menina não dava conta de cuidar daA pequena menina não dava conta de cuidar da
sua irmã.sua irmã.sua irmã.sua irmã.sua irmã.

Quando o bebê fica chateado, ele chora tanto.Quando o bebê fica chateado, ele chora tanto.Quando o bebê fica chateado, ele chora tanto.Quando o bebê fica chateado, ele chora tanto.Quando o bebê fica chateado, ele chora tanto.
A pequena menina ficou tonta, com tanto chorA pequena menina ficou tonta, com tanto chorA pequena menina ficou tonta, com tanto chorA pequena menina ficou tonta, com tanto chorA pequena menina ficou tonta, com tanto choro do bebê.o do bebê.o do bebê.o do bebê.o do bebê.
A menina só queria um tiquinho de sossego. TA menina só queria um tiquinho de sossego. TA menina só queria um tiquinho de sossego. TA menina só queria um tiquinho de sossego. TA menina só queria um tiquinho de sossego. Tiririririrou seusou seusou seusou seusou seus
óculos e sentou um bocadinho no sofá. Esfróculos e sentou um bocadinho no sofá. Esfróculos e sentou um bocadinho no sofá. Esfróculos e sentou um bocadinho no sofá. Esfróculos e sentou um bocadinho no sofá. Esfregou os olhosegou os olhosegou os olhosegou os olhosegou os olhos
cansados de só vigiarcansados de só vigiarcansados de só vigiarcansados de só vigiarcansados de só vigiar. F. F. F. F. Fechou os olhos. O bebê estava ali.echou os olhos. O bebê estava ali.echou os olhos. O bebê estava ali.echou os olhos. O bebê estava ali.echou os olhos. O bebê estava ali.
Ela podia ouvir a sua voz. PEla podia ouvir a sua voz. PEla podia ouvir a sua voz. PEla podia ouvir a sua voz. PEla podia ouvir a sua voz. Por um momento, a meninaor um momento, a meninaor um momento, a meninaor um momento, a meninaor um momento, a menina
pequenina sonhou que tinha asas e podia voarpequenina sonhou que tinha asas e podia voarpequenina sonhou que tinha asas e podia voarpequenina sonhou que tinha asas e podia voarpequenina sonhou que tinha asas e podia voar. Lá de. Lá de. Lá de. Lá de. Lá de
cima cuidava do bebê.cima cuidava do bebê.cima cuidava do bebê.cima cuidava do bebê.cima cuidava do bebê.

— O bebê! — disse a menina levantando-se sobr— O bebê! — disse a menina levantando-se sobr— O bebê! — disse a menina levantando-se sobr— O bebê! — disse a menina levantando-se sobr— O bebê! — disse a menina levantando-se sobressaltada.essaltada.essaltada.essaltada.essaltada.
————— Onde está o bebê? Onde está o bebê? Onde está o bebê? Onde está o bebê? Onde está o bebê?

A menina colocou seus óculos e, com olhos esgazeados,A menina colocou seus óculos e, com olhos esgazeados,A menina colocou seus óculos e, com olhos esgazeados,A menina colocou seus óculos e, com olhos esgazeados,A menina colocou seus óculos e, com olhos esgazeados,
prprprprprocurocurocurocurocurou pela irmã.ou pela irmã.ou pela irmã.ou pela irmã.ou pela irmã.

“Embaixo da mesa? Não está. No berço? Não está.“Embaixo da mesa? Não está. No berço? Não está.“Embaixo da mesa? Não está. No berço? Não está.“Embaixo da mesa? Não está. No berço? Não está.“Embaixo da mesa? Não está. No berço? Não está.
No sofá? Não está. As janelas... corrNo sofá? Não está. As janelas... corrNo sofá? Não está. As janelas... corrNo sofá? Não está. As janelas... corrNo sofá? Não está. As janelas... corre... as janelas.e... as janelas.e... as janelas.e... as janelas.e... as janelas.
Não, não está! Não é possível. O bebê sumiu. Epa! QueNão, não está! Não é possível. O bebê sumiu. Epa! QueNão, não está! Não é possível. O bebê sumiu. Epa! QueNão, não está! Não é possível. O bebê sumiu. Epa! QueNão, não está! Não é possível. O bebê sumiu. Epa! Que
faz a porta da pia da cozinha aberta? Será?”faz a porta da pia da cozinha aberta? Será?”faz a porta da pia da cozinha aberta? Será?”faz a porta da pia da cozinha aberta? Será?”faz a porta da pia da cozinha aberta? Será?”
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     Lá estava o bebê.Lá estava o bebê.Lá estava o bebê.Lá estava o bebê.Lá estava o bebê.

“““““Como esta danadinha conseguiu entrar aqui? O bebê está chupandoComo esta danadinha conseguiu entrar aqui? O bebê está chupandoComo esta danadinha conseguiu entrar aqui? O bebê está chupandoComo esta danadinha conseguiu entrar aqui? O bebê está chupandoComo esta danadinha conseguiu entrar aqui? O bebê está chupando
bolinha? Bala de coco? Tbolinha? Bala de coco? Tbolinha? Bala de coco? Tbolinha? Bala de coco? Tbolinha? Bala de coco? Tem alguma coisa errada. Embaixo da pia não éem alguma coisa errada. Embaixo da pia não éem alguma coisa errada. Embaixo da pia não éem alguma coisa errada. Embaixo da pia não éem alguma coisa errada. Embaixo da pia não é
lugar pra bala de coco. Oh! Não. É aquela bolinha fedida que mamãelugar pra bala de coco. Oh! Não. É aquela bolinha fedida que mamãelugar pra bala de coco. Oh! Não. É aquela bolinha fedida que mamãelugar pra bala de coco. Oh! Não. É aquela bolinha fedida que mamãelugar pra bala de coco. Oh! Não. É aquela bolinha fedida que mamãe
usa para espantar as traças. E agora? O que fazer?”usa para espantar as traças. E agora? O que fazer?”usa para espantar as traças. E agora? O que fazer?”usa para espantar as traças. E agora? O que fazer?”usa para espantar as traças. E agora? O que fazer?”

A menina pequenina tinha medo e começou a chorarA menina pequenina tinha medo e começou a chorarA menina pequenina tinha medo e começou a chorarA menina pequenina tinha medo e começou a chorarA menina pequenina tinha medo e começou a chorar.....

— P— P— P— P— Psiuuuuuuu... vai ficar tudo bem.siuuuuuuu... vai ficar tudo bem.siuuuuuuu... vai ficar tudo bem.siuuuuuuu... vai ficar tudo bem.siuuuuuuu... vai ficar tudo bem.

A menina ouviu uma voz. Com olhos embaçados, prA menina ouviu uma voz. Com olhos embaçados, prA menina ouviu uma voz. Com olhos embaçados, prA menina ouviu uma voz. Com olhos embaçados, prA menina ouviu uma voz. Com olhos embaçados, procurocurocurocurocurou por ela.ou por ela.ou por ela.ou por ela.ou por ela.
Na cadeira de balanço, rNa cadeira de balanço, rNa cadeira de balanço, rNa cadeira de balanço, rNa cadeira de balanço, repousava a vovó de chapéu repousava a vovó de chapéu repousava a vovó de chapéu repousava a vovó de chapéu repousava a vovó de chapéu roxo comoxo comoxo comoxo comoxo com
bolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarbolinhas amarelas. Suas mãos entrelas. Suas mãos entrelas. Suas mãos entrelas. Suas mãos entrelas. Suas mãos entre luvas encarnadas seguravam oe luvas encarnadas seguravam oe luvas encarnadas seguravam oe luvas encarnadas seguravam oe luvas encarnadas seguravam o
bebê. Ele dormia. Agora tudo estava bem.bebê. Ele dormia. Agora tudo estava bem.bebê. Ele dormia. Agora tudo estava bem.bebê. Ele dormia. Agora tudo estava bem.bebê. Ele dormia. Agora tudo estava bem.

Bicho-papãoBicho-papãoBicho-papãoBicho-papãoBicho-papão
Saia do telhadoSaia do telhadoSaia do telhadoSaia do telhadoSaia do telhado
Deixe esta criançaDeixe esta criançaDeixe esta criançaDeixe esta criançaDeixe esta criança
Dormir sossegada.Dormir sossegada.Dormir sossegada.Dormir sossegada.Dormir sossegada.
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É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!É Hora das Atividades!

1) 1) 1) 1) 1) Cuidar de bebês não é uma coisa simples! Exige muito cuidado eCuidar de bebês não é uma coisa simples! Exige muito cuidado eCuidar de bebês não é uma coisa simples! Exige muito cuidado eCuidar de bebês não é uma coisa simples! Exige muito cuidado eCuidar de bebês não é uma coisa simples! Exige muito cuidado e
atenção. Vatenção. Vatenção. Vatenção. Vatenção. Vocês já cuidaram de algum irmão ou irmã menor?ocês já cuidaram de algum irmão ou irmã menor?ocês já cuidaram de algum irmão ou irmã menor?ocês já cuidaram de algum irmão ou irmã menor?ocês já cuidaram de algum irmão ou irmã menor?
Como foi?Como foi?Como foi?Como foi?Como foi?
VVVVVamos tramos tramos tramos tramos treinar uma situação de emereinar uma situação de emereinar uma situação de emereinar uma situação de emereinar uma situação de emergência? Seu prgência? Seu prgência? Seu prgência? Seu prgência? Seu professor vai estarofessor vai estarofessor vai estarofessor vai estarofessor vai estar
com um telefone desligado para que vocês montem pequenascom um telefone desligado para que vocês montem pequenascom um telefone desligado para que vocês montem pequenascom um telefone desligado para que vocês montem pequenascom um telefone desligado para que vocês montem pequenas
dramatizações e chamem o serviço de emerdramatizações e chamem o serviço de emerdramatizações e chamem o serviço de emerdramatizações e chamem o serviço de emerdramatizações e chamem o serviço de emergência.gência.gência.gência.gência.

2) Caça-palavras2) Caça-palavras2) Caça-palavras2) Caça-palavras2) Caça-palavras
PrPrPrPrProcurocurocurocurocurem o nome dessas coisas que criança nenhuma pode mexerem o nome dessas coisas que criança nenhuma pode mexerem o nome dessas coisas que criança nenhuma pode mexerem o nome dessas coisas que criança nenhuma pode mexerem o nome dessas coisas que criança nenhuma pode mexer.....
PrimeirPrimeirPrimeirPrimeirPrimeiro leiam o que é, depois façam os desenhos no quadradinhoo leiam o que é, depois façam os desenhos no quadradinhoo leiam o que é, depois façam os desenhos no quadradinhoo leiam o que é, depois façam os desenhos no quadradinhoo leiam o que é, depois façam os desenhos no quadradinho
do lado das palavras e, logo em seguida, prdo lado das palavras e, logo em seguida, prdo lado das palavras e, logo em seguida, prdo lado das palavras e, logo em seguida, prdo lado das palavras e, logo em seguida, procurocurocurocurocurem no em no em no em no em no caça-caça-caça-caça-caça-
palavras.palavras.palavras.palavras.palavras.

DETERGENTE

ÁLCOOL

AMACIANTE

NAFTALINA

SABÃO

BOTIJÃO
DE GÁS
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3) Em todas as casas existem pr3) Em todas as casas existem pr3) Em todas as casas existem pr3) Em todas as casas existem pr3) Em todas as casas existem produtos que, se nós ingerirmos, nosodutos que, se nós ingerirmos, nosodutos que, se nós ingerirmos, nosodutos que, se nós ingerirmos, nosodutos que, se nós ingerirmos, nos
farão mal. Vfarão mal. Vfarão mal. Vfarão mal. Vfarão mal. Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais são? Vamos fazer algumasamos fazer algumasamos fazer algumasamos fazer algumasamos fazer algumas
entrentrentrentrentrevistas e depois um livrevistas e depois um livrevistas e depois um livrevistas e depois um livrevistas e depois um livro sobro sobro sobro sobro sobre esses pre esses pre esses pre esses pre esses produtos?odutos?odutos?odutos?odutos?

4) Cada coisa no seu lugar4) Cada coisa no seu lugar4) Cada coisa no seu lugar4) Cada coisa no seu lugar4) Cada coisa no seu lugar
VVVVVocês já aprocês já aprocês já aprocês já aprocês já aprenderam que os prenderam que os prenderam que os prenderam que os prenderam que os produtos de limpeza podem nosodutos de limpeza podem nosodutos de limpeza podem nosodutos de limpeza podem nosodutos de limpeza podem nos
envenenar, não é mesmo? E sabem que devemos ter muito cuidadoenvenenar, não é mesmo? E sabem que devemos ter muito cuidadoenvenenar, não é mesmo? E sabem que devemos ter muito cuidadoenvenenar, não é mesmo? E sabem que devemos ter muito cuidadoenvenenar, não é mesmo? E sabem que devemos ter muito cuidado
para guarpara guarpara guarpara guarpara guardá-los longe dos alimentos. Então, hoje, vamos colocardá-los longe dos alimentos. Então, hoje, vamos colocardá-los longe dos alimentos. Então, hoje, vamos colocardá-los longe dos alimentos. Então, hoje, vamos colocardá-los longe dos alimentos. Então, hoje, vamos colocar
cada coisa no seu devido lugarcada coisa no seu devido lugarcada coisa no seu devido lugarcada coisa no seu devido lugarcada coisa no seu devido lugar.....

A B G F E R D E T E R G E N T E U U N N I I M H H H F F G G R R
A A O O I I E E U U H H A M A C I A N T E R R S S G G R R P P Ç
G Á S U U U I I C C A L L B B C N E R U S H F G V C Ç X J V H L
J J U U I I L L N N B B G G Á L C O O L M M E E R R T T I I O O O
U U I I E E A A T T R R M M N N O O N A F T A L I N A P P O O Ç
A A E E I I O O U U A A E E I I O O U U S A B Ã O A A E E I I O O
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