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Era uma vez

Era uma vez uma sementinha que, levada por um passarinho, caiu 
num terreno vazio no meio da cidade.

Sozinha lá, cheia de lixo em volta, cou escondidinha.

Todos os dias, ela sonhava em crescer e ajudar a fazer do mundo um  
lugar melhor. Mas as pessoas que passavam por ali, ao invés de ajudar 
a  melhorar as coisas, só jogavam mais lixo. A sementinha ia, com medo, 

cando mais e mais triste.

Um belo dia, cinco crianças, vendo aquele terreno que elas gostavam de 
brincar virar um lugar feio e sujo, começaram a perguntar para os adultos 
se eles não queriam ajudar a trazer aquele lugar de volta à vida.

No começo, as pessoas olhavam e diziam que estavam ocupadas e que 
não tinham muito tempo para estas coisas. Mas as crianças não desistem 

de seus sonhos. Chamaram mais amigos, 
falaram com os pais e com quem morava 
ali perto. Todos se uniram e começaram a 
limpar o local. Tiraram o lixo, chamaram 
os catadores para ajudar e separaram o 
lixo direitinho. Papel de um lado, metal do 
outro, vidro, plástico e a sujeira que não 
podia ser aproveitada. 

O lugar foi cando lindo. As crianças 
voltaram a brincar ali sem medo. E todos 
passaram a cuidar e evitar colocar lixo ali. 
Aprenderam como é importante colocar o 

lixo no lugar certo, pois mosquitos e outros bichinhos sujos preferem car 
longe de lugares limpos e bem cuidados. 

A sementinha, que já havia desistido de ver o mundo, percebeu que algo 
tinha mudado. Começou a ouvir som de passarinho, riso de criança e um 
cheiro de natureza no ar. O lugar, que antes era coberto de lixo, começou a 
convidar a sementinha a sair do seu buraco. Primeiro, uma folhinha, depois 
outra. Viu outras plantinhas e cou animada. Olhou para o lado e viu 
outras sementinhas, como ela, também entrando na brincadeira. Em pouco 
tempo, aquele terreno feio e sujo, graças ao carinho e coragem das crianças, 
estava coberto de or, árvore de fruta e até uma hortinha. A sementinha 
cresceu forte e passou a dar frutos e sombra pra todo mundo por ali. 
Ganhou até um balanço em um dos seus galhos. A cidade ganhou mais um 
espaço verde, as crianças um lugar para brincar e o mundo ganhou mais 
um exemplo.
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Faça sua parte e ajude 
a preservar a água 
do planeta.
A gente sabe que você está muito ligado em ajudar a sua família a não 

desperdiçar a água. Decore estas 8 dicas e não deixe ninguém esquecer 

como a água é importante.

1 Nada de usar a mangueira como vassoura para 

limpar o quintal e a calçada.

2 Lembre sua mãe que a água da máquina de lavar pode 

ser usada para limpar o quintal e a calçada.

3 Sua mãe já sabe, mas vale dizer para ela 

colocar o máximo de roupa na máquina 

            na hora de lavar.

4 Pra lavar a louça, faça assim: desligue a torneira               

enquanto estiver passando o detergente. 

5 Não demore muito no banho, no máximo uns 

5 minutos. Cada vez que for se ensaboar 

         ou lavar o cabelo, desligue o chuveiro.

7 Torneira pingando? O papai pode ajudar 

a resolver o problema.

8 Pra regar o jardim e cuidar das plantinhas, use 

um regador ou uma mangueira com esguicho.

6 Escovando os dentes? Feche a torneira!

Pra lavar a roupa, faça do mesmo jeito.
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Papel não é brinquedo. 
Mas você pode fazer 
muita coisa legal
com papel usado.
Quer fazer um dominó legal usando caixinhas de fósforo usadas e papel? 

Peça para a mamãe guardar as caixas, guarde as sobras de papel que iam 

para o lixo e, usando toda a sua criatividade, faça seu próprio brinquedo.
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Ensine ao mundo a 
música da reciclagem. 
Faça seus próprios 
instrumentos.
Sabe aquela garra nha de refrigerante de plástico e aquelas continhas 

do colar da boneca da sua irmã que quebraram? Você pode fazer um 

chocalho muito legal. Ele vai ser o primeiro instrumento da sua banda. 

Cada revista vai trazer dicas de como fazer um instrumento musical com 

material reciclado. Reúna os amigos e comece sua banda. A natureza vai 

cantar com vocês.

Pegue a garra nha, encha de contas ou pedrinhas, coloque um cabo de 

vassourinha velha e feche com ta adesiva. Aí, é só pegar a tinta guache e 

pintar com as suas cores prediletas.
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Faça seu próprio 
porta-lápis e guarde 
todo o seu material 
de desenho sem 
prejudicar a natureza.
Sabe aquela lata de achocolatado que sua mãe compra e depois, quando 

acaba, vai pro lixo? Siga nossa dica e faça um porta-lápis irado com tudo 

o que você gosta. Você pode usar EVA, pintar com tinta acrílica ou fazer 

colagem com seus personagens favoritos.
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Dica CLARO pra você 
se comunicar 
com a reciclagem.
Todo mundo precisa fazer sua parte para ajudar o meio ambiente. 

A CLARO tem uma dica legal pra você fazer um telefone de brinquedo e 

conversar com seus amigos sobre como ajudar a natureza.

Primeiro, pegue 2 metros de barbante de algodão e 2 latas de leite em 

pó. Você vai precisar da ajuda do seu pai para fazer um furo no fundo 

das latas. Você amarra o barbante com um nó bem apertado. E, com o 

barbante esticado, você já começa a conversa com todos os seus amigos. 

Demais, né?
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Origami é uma 
técnica japonesa
que vai te ensinar a 
fazer maravilhas com 
dobradura de papel.
Siga as instruções, encante todos os seus amigos e ajude a salvar o planeta.
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Todo mundo pode pintar 
um desenho seu.
Faça um desenho em preto e branco, mande para seudesenho@cdmax.com.br 

e ele pode estar aqui, nas páginas da próxima edição da revista Nosso Papel no Mundo.
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Atividades
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Atividades
Procure abaixo nomes de ritmos de músicas:

- Escolha um tipo de ritmo acima e traga a letra de uma música com este ritmo
para a sala de aula.
- Monte um álbum de coletâneas das letras das músicas.

( jazz - frevo - rock - samba - sertaneja - country - pagode - baião - funk
clássica - blues - popular - rumba )
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Atividades

Complete com as letras que faltam e leia as palavras formasdas

Escolha uma palavra acima e forme uma frase bem elaborada!

Marque x nas palavras formadas acima
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Atividades
Pra lá e pra cá você caça a palavra e vira craque no português.
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Atividades

No quadro abaixo você vê desenhos, números e letras.

Ajude uma criança a conhecer melhor as letras e os números. Brinque com ela.

Escreva nos quadrinhos somente as letras

Agora, escreva a primeiras letra do seu nome.
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Atividades

Salada, saladinha,
bem temperadinha
com sal e vinagre
�ca gostosa, minha gente!

Vamos recitar?

Domínio público

Pinte de vermelho no texto acima a letra A sempre que ela aparecer

Ler e escrever. Recite a trovinha e ajude uma criança a reconhecer as letras 
do alfabeto.

Complete os nome das crianças com a letra A. Agora, escreva os nomes 
no espaço abaixo.
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Atividades
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