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Você é o que você lê
Berenice Gehlen Adams

Nossos primeiros contatos com a
literatura, através dos livros infantis, são
extremamente importantes para
adquirirmos o gosto pela leitura, bem
como para delinear a nossa perso-
nalidade. Quem de nós não se lembra de
contos, ou histórias, que ouvimos e
lemos, na infância?

Quando pais e mães leem para seus
filhos, não fazem ideia do quanto isto é
construtivo para o desenvolvimento
afetivo de suas crianças. O mesmo
ocorre com professores que leem para
seus pequenos alunos.

Rubem Alves, professor e crítico do
sistema de ensino brasileiro, fala que na
escola deveria ser estabelecida a prática
de “concertos de leitura“, assim como há
concertos de música. Ele diz que os
alunos que ouvem seus professores
lendo (com paixão pela leitura),
experimentam os prazeres do ato de ler.

É difícil imaginar como seria nossa
vida sem a leitura, pois as palavras são
instrumentos imprescindíveis para a
formação dos seres humanos. As
palavras possibilitam compreendermos
um mundo cheio de possibilidades, e

passamos a agir melhor diante das
situações que vivenciamos. A leitura
também incentiva uma postura reflexiva
e nos tornamos pessoas mais cônscias.
Lendo, compreendemos os problemas
históricos, sociais, econômicos, culturais,
de uma sociedade em permanente
transformação, e reconhecemos as
diferentes linhas de pensamento ou
paradigmas existentes.

A humanização está relacionada com
o saber, com a produção do saber e com a
sua utilização, e o saber está relacionado
à leitura, com raras exceções. A leitura,
por sua vez, está relacionada à cultura.
Como seria possível a humanização se
não fossem os livros, as revistas, os
jornais, reais ou virtuais? A leitura é, sem
dúvida, o principal alimento para o
desenvolvimento de um cidadão
consciente e participativo do processo
cultural de uma nação.

A leitura é o “passaporte” para viajar
por mundos encantados, fictícios, reais,
científicos, aumentando a nossa
bagagem de conhecimento, bagagem
esta que serve de cimento para a
edificação de uma vida plena.
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Aprenda a fazer um tiro ao alvo com embalagem de ovos

Isis Luna/Folhapress

Experimente fazer um tiro ao alvo com sucata

Uma caixa de ovos parece um objeto bem sem graça. Mas, com alguma imaginação,
tintas e um pincel, ela pode se transformar em um divertido jogo de tiro ao alvo. Calma,
ninguém vai sair quebrando ovos pela casa. Você usará apenas o papel, reciclando o que
iria parar no lixo. Quem ensina o passo a passo é o arte-educador Rafael Sol
(www.reciclagemdivertida.com.br). Materiais

Materiais
- 3 potes de tinta (com cores diferentes);
- bandeja de ovos;
- várias tampinhas de garrafa pet
- pincel Como fazer e brincar 1 - Pinte a bandeja com três cores diferentes: uma na

borda, outra no meio e a terceira no centro.

As diferentes cores indicam diferentes pontos. 2 - Distribua a mesma quantidade de
tampinhas para cada participante (podem jogar até quatro crianças). 3 - Cada
participante, em sua vez, deve lançar as tampinhas em direção à caixa de ovos, uma a
uma. Se a tampinha ficar em algum dos buracos, ele marca pontos. 4 - A pontuação é
diferente para cada cor da bandeja (o que deve ser definido pelos jogadores). Quanto
mais próximo ao centro, mais pontos o participante marca. Tudo pronto? Agora é só
reunir os amigos e mostrar que você é bom de mira!

Material recebido por e-mail do Grupo Tamanduá sem Bandeira
31 9642-9697
31 2526-6575
31 3658-3795

solar.educar@gmail.com
Www.reciclagemdivertida.com.br
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36ª Educação Ambiental em Ação - 10/06/2011

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO

http://www.revistaea.org
Convite para lançamento on-line da

36ª Edição da revista eletrônica

É com muita alegria que comunicamos o lançamento de mais esta produção
da Educação Ambiental em Ação.

Esta edição também é comemorativa, quando a revista completa 9 anos de
caminhada e agradecemos a tod@s que têm nos acompanhado neste percurso,
quer seja opinando, divulgando, ou participando enviando suas contribuições
para compor a publicação.

Nosso maior objetivo é servir de elo entre as ações e pessoas que buscam
uma nova forma de educar e de viver. Além deste objetivo maior, pretendemos
incentivar uns aos outros para que se multipliquem as ações aqui apresentadas,
e assim, todos nós nos fortalecemos como cidadãos conscientes de suas
responsabilidades para com a sustentabilidade ambiental.

Embora presenciamos, neste primeiro semestre, verdadeiras calamidades
programadas, que contrariam nosso pensar em relação ao cuidar e preservar o
Planeta, como a aprovação da alteração do Código Florestal; a liberação da
construção da Usina Belo Monte; os assassinatos de ambientalistas,
continuamos acreditando que um dia conseguiremos atingir segmentos ainda
impenetráveis em se tratando de consciência e sensibilidade para a
sustentabilidade ambiental, e neste sentido, cada um de vocês é fundamental.
Muito obrigada por estarem com a gente!

Com vocês:

36ª Educação Ambiental em Ação

http://www.revistaea.org
Berenice Gehlen Adams e Equipe da Educação Ambiental em Ação

Escolas na Semana do Meio Ambiente

Com a proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia (5 de junho) as escolas em peso
preparam inúmeras atividades para ações pró ambientais como: mobilizações, campanhas,
caminhadas, trilhas, palestras, apresentações de teatro, e outras. Desde que os trabalhos se
prolonguem no decorrer do ano letivo e não fiquem isolados nesta comemoração referente a data,
estas ações são preciosas e merecem destaque.

Esta semana recebi da professora Adriana Backes Macedo algumas fotos e um pequeno relato das
ações que estão sendo programadas para a comemoração da Semana do Meio Ambiente. Trata-se
da Escola Municipal EF Presidente Deodoro da Fonseca, de Novo Hamburgo/RS. O símbolo do
Projeto Apoema estará presente para ilustrar as atividades e fico muito feliz com isso. Transcrevo
trechos da mensagem recebida:

"Esse ano, na Semana do Meio Ambiente da escola, o símbolo do Projeto Apoema e sua missão de
cuidar do nosso Planeta vão ser um dos destaques. Só fiz uma pequenina modificação. Uma das
mãos ele tá fazendo o sinal de positivo. Certinho! E a ideia é que a Apoema e também o nosso
mundinho estejam felizes com todos que cuidam do nosso Planeta. Queremos fazer também um
botton com o símbolo da Apoema, com, esse certinho, escrito: "Eu cuido!"

Já comecei trabalhando com o nivel 4 e disse também que o sorriso era porque eles estavam
fazendo certinho. Daí, eu perguntei algumas coisas, e eles disseram que faziam, como poupar água,
etc. Aí uma crianças disse: 'Profe, o mundinho aumentou ainda mais o seu sorriso de tão feliz que ele
ficou com a gente, que a gente tá fazendo tudo certinho!' Fiquei feliz com a felicidade e imaginação
da criança. Eles entraram na história... e curtiram muito! (...)"

Fonte: http://projetoapoema.blogspot.com

Fotos enviadas pela Professora Adriana Backes Macedo


