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Nesta edição, vamos trazer algumas 
práticas vivenciadas em família e 

que fazem a diferença no dia a dia. São 
ações simples que podem fazer a dife-
rença na vida de muitas outras pessoas. 
Momentos de aprender, de degustar sa-
bores e de criações que marcam nossas 
vidas e fazem nosso cotidiano ser cheio 
de surpresas e inusitado. Para contar a 
vocês sobre nós... somos cinco pessoas 
que amam brincar com nossos dois ca-
chorrinhos, o Duque e o Bob, e cuidar da 
nossa tartaruguinha, que nos acompa-
nha há mais de 10 anos. 

Por Yasmin, Hiago e Ítalo

Na quarentena passamos a ficar mais 
em casa e, por isso, foi possível pas-

sar mais tempo uns com os outros, cui-
dar mais de quem está bem pertinho da 
gente, zelar da nossa casa, aprender 
algo novo, entre outras tantas coisas que 
sempre tivemos vontade, mas, às vezes, 
faltava-nos tempo. Queremos comparti-

lhar com vocês um pouco do que esta-
mos fazendo nesse período de pandemia 
e algumas coisas que já fazíamos e que 
acreditamos ser práticas que transfor-
mam: transformam o mundo, transfor-
mam nossa família, transformam cada 
um de nós e podem transformar pessoas 
próximas e que ainda não conhecemos. 

Práticas que transformam
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Da esquerda para a direita: Carlos, Ítalo, Hiago, Luciana e 
Yasmin

|Descarte correto do lixo

No nosso bairro tem coleta seletiva, 
então, durante toda a semana, faze-

mos a separação do lixo. Nós dividimos 
o lixo seco do orgânico, assim, todos 
fazem a sua parte para cuidar do meio 
ambiente. Quem trouxe essa ideia ge-
nial aqui para casa foi o Hiago que aju-
dou muito na organização do lixo e no 
descarte correto, pois tem algumas coi-
sinhas do lixo seco que não podem ser 

recicladas. Fizemos muitos momentos de 
trocas de ideias para que todos pudes-
sem aprender e, juntos, pudéssemos fa-
zer a separação correta do lixo. Gostou 
dessa ideia? Descubra se no bairro em 
que você mora tem coleta seletiva ou se 
há um local em que se possa levar o lixo 
seco. Com certeza você ajudará muito o 
meio ambiente. Vamos lá!

Ítalo colocando as laranjas (lixo orgânico) no local certo 
com seu irmão Hiago

Hiago e Ítalo mostrando o lixo separado

|Dicas de como separar o lixo:

Lixo orgânico: todo material de origem 
biológica como restos de comida, papéis 
gordurosos, entre outros.

- Utilize dois recipientes diferentes para colocar cada um dos dois tipos de lixo para faci-
litar a separação no dia a dia.

Lixo seco: é o que pode ser reciclado, 
como garrafas pet, folhas de papel, em-
balagens, entre outros.

|Criações:

Gostamos também de aproveitar al-
gumas coisas que iriam para o lixo 

e fazer brinquedos com o Ítalo! Vocês já 
imaginaram como é a casa da Professora 
Luciana Muniz, criadora da lousinha da 
caixa de leite? Olha só... aqui na nossa 
casa tem muita caixa de leita vazia, por 
isso, ela também nos ensinou a inventar 
muitas coisas, usando diferentes objetos 
que seriam descartados no lixo. Uma das 
criações foi a Yasmin que ensinou o Íta-
lo a fazer: um computador usando cai-
xas de papelão que seriam descartadas, 

para que o Ítalo pudesse trabalhar junto 
com seus pais, pois ele observava mui-
to os pais professores dando aulas para 
os estudantes no computador. O Carlos, 
nosso pai, amou a ideia e trabalha jun-
to com o seu filho mais novo em uma 
brincadeira de pura imaginação. Agora, 
que você já sabe destas ideias, que tal 
pensar sobre como descartar o lixo da 
sua casa? O que pode criar com os ma-
teriais que geralmente são jogados fora? 
Alguma ideia? 
  

Ítalo trabalhando com o computa-
dor feito por ele e sua irmã e de-
pois brincando de trabalhar com 
o pai Carlos, falando um com o 
outro pelo telefone sem fio
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O que usamos para fazer o computadorzinho:

- 1 rolinho de papel higiênico (mouse) 
que pintamos da cor do nosso computa-
dor. 
- Barbante para ser o fio do mouse. 
- 1 caixa de papelão. 
- Fita crepe e grampos para fazer o com-
putador ficar em pé. 
-Tinta para decorarmos o nosso compu-
tador.

O que usamos para fazer o telefone sem 
fio:

- 2 potes (embalagens de iogurtes, de la-
tas de extrato de tomate, de leite conden-
sado, ou outras embalagens que vocês 
tiverem disponíveis. 
- Barbante para ser o fio do seu telefone 
(só o nome é sem fio). 
-1 prego para fazer o buraquinho para 
passar o barbante (necessita ser feito por 
um adulto). 

Como fazer o telefone sem fio:

- Ligue os dois telefones com o barbante, 
passando uma ponta por dentro de cada 
buraquinho, e amarre as pontas do bar-
bante para fixar no seu telefone. 
- Decore o seu telefone de um jeito cria-
tivo.

|Histórias:

A leitura de livros e a contação de his-
tória está presente diariamente em 

nossa família. Todas as noites, fazemos 
um momento de conversa, reservamos 
um tempo para contar nossas histórias 
vividas e imaginadas e realizamos lei-
tura de livros. Precisamos contar para 
vocês... a professora Luciana Muniz in-
ventou algo no momento de começar a 
história que sempre nos deixava ansio-
sos para saber qual história seria... ela 
falava assim “Era uma vez... de repente 
era uma vez... e agora, era uma vez...
quando chegou, era uma vez... e agora, 
era uma vez...”. Imaginem o quanto a 
gente ficava esperando a história come-
çar. Lembramos disso até hoje e achamos 

engraçadas as várias entonações que a 
nossa mãe usava para dizer os “Era uma 
vez”, o que nos fazia pensar que a histó-
ria ia mesmo começar, uma brincadeira 
legal que nos fazia ficar curiosos sobre 
qual seria a história. Agora, vivemos esse 
momento com o Ítalo que também passa 
por isso e diz: “Cadê a história, mãe?” 
Um momento mágico de imaginação, 
alegria e muito companheirismo. Contar 
histórias é mesmo uma arte que precisa 
ser preservada nas famílias, pois nos une 
de uma maneira especial, acolhe cada 
um na sua singularidade e pulsa a criati-
vidade. Nessas leituras, Ítalo separou al-
guns livros para compartilhar com vocês 
e também quis contar uma história.

Ítalo contando a história para vocês Ítalo lendo

|Novos sabores:

Também gostamos de fazer receitas 
diferentes (e o Ítalo adora ajudar!), 

como essa receita de panqueca que 
vamos deixar para vocês aproveitarem. 
O que é especial neste momento é con-
tar com a ajuda das pessoas que estão 
perto de vocês, para que a receita possa 
ficar ainda mais saborosa. Alguém pode 
separar os ingredientes, outros podem 
quebrar o ovo, misturar a massa, fritar 
a panqueca e tudo isso sempre com a 
ajuda de um adulto para garantir a se-
gurança. Depois que a panqueca estiver 

pronta, é bom dar uma arrumada na co-
zinha, lavar as vasilhas e limpar toda a 
bagunça. Depois que estiver tudo limpi-
nho... hummm... chegou o momento de 
experimentar a panqueca e de compar-
tilhar uns com os outros o que acharam 
e o que poderiam fazer de diferente na 
próxima oportunidade. Por exemplo, a 
Yasmin um dia teve a ideia de colocar 
canela na massa da panqueca e todos 
gostaram. Vamos descobrir como se faz 
esta incrível panqueca?

Panqueca da hora!

Ingredientes:
-1 ovo;

-2 colheres (sopa) de manteiga;
-1 xícara de farinha de trigo;

-1 xícara de leite;
-2 colheres (sopa) de açúcar;

-2 colheres (chá) de fermento em pó;
-1 pitada de sal;

-2 colheres (chá) rasas de canela (op-
cional).

Modo de preparo:
 Coloque todos os ingredientes se-
cos, menos o fermento, em uma vasilha 
e misture. Esquente o leite e a manteiga 
e adicione-os aos ingredientes secos. Por 
fim, coloque o ovo e o fermento e misture 
(é normal ficar com algumas bolinhas). 
 Esse momento precisa ser feito por 
um adulto: em uma frigideira coloque 
um pouco de massa, em fogo baixo. 
Quando começarem a surgir bolhas nas 
laterais de sua panqueca, isso significa 
que ela está pronta para ser virada! 
 Faça uma montanha de panquecas 
e aproveite!
 Nós gostamos de picar bananas por 
cima de nossas panquecas e colocar mel 
e leite em pó, mas você pode inventar a 
sua própria cobertura deliciosa e malu-
quinha...

Deixamos aqui algumas fotos e um vídeo sobre o fazer coletivo da receita 
com Ítalo e Yasmin, trazendo os passos dessa receita deliciosa:

Misturando os ingredientes secos, enquanto o leite e man-
teiga esquentam na frigideira 

Momentos de mãos na massa!



Ítalo e Yasmin aproveitando a panqueca depois de pronta
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|Nossos registros:

Gostamos de registrar nossas expe-
riências para sempre lembrar de 

momentos que foram especiais. Um dia, 
o Ítalo presenteou a mamãe Luciana com 
uma folha do nosso pé de caju, que tinha 
um formato de coração. Foi um momen-
to lindo, em que a mamãe estava traba-
lhando e ele entrou no quarto e disse: 
“Mamãe tenho uma surpresa para você. 
Um coração de folha.” 
Você imagina o que a mamãe do Ítalo 
fez com o presente especial? Com certe-
za ela guardou no seu Diário de Ideias! 
Veja o registro da Luciana Muniz!

Deixamos um recadinho especial para você: 

Aproveite sua família e tenha 
muitas ideias para criarem e 

compartilharem juntos!

Ações
23

Refletindo

Franciele Queiroz da Silva
Walleska Bernardino Silva

Pesquis

Nyedja Nara nos convida a uma reflexão por meio de uma crônica que traz o paradoxo 
como inspiração do hoje para pensar o amanhã! Nada mais oportuno para o final 

de 2020, não é mesmo?
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por NyedjaClique no botão acima
para acessar o vídeo

Em março de 2020, o Brasil ficou “re-
fém” do Sars-CoV-2, assim como 
todo o resto do mundo. Constatáva-

mos o sensacionalismo e o pânico nas 
notícias durante os primeiros meses de 
pandemia e, obviamente, toda uma po-
pulação apreensiva – “o que está acon-
tecendo?”. Nossa vida “parou”, nada é 
como antes. Não que sempre fosse igual, 
mas sabíamos, minimamente, o que es-
perar do amanhã, seja esse amanhã um 
dia corrido no cursinho, na escola, no 
trabalho, ou seja, tínhamos a certeza de 
uma rotina (ou até a falta dela de modo 
programado), e tudo isso estagnou. Os 
dias tornaram-se iguais, porém muito 
diferentes, porque passamos a viver um 
medo e um desejo gritante por liberda-
de: um constante paradoxo.

Por que passamos a nos importar com 
o número de mortes? Afinal, as pessoas 
morrem todos os dias, em diversos lu-
gares do país. A questão é que mesmo 
sabendo que todos irão desvencilhar-se 
da vida terrena, as vidas perdidas no dia 
a dia não tinham a dimensão que têm 
agora no coletivo, a partir da chegada 
de uma doença que não distingue clas-
se social ou impõe qualquer outra con-

OPARADOXO
DO HOJE

dição prévia. O receio, então, de per-
dermos aqueles que amamos (egoísmo, 
será?) fez com que nos submetêssemos 
às condições de um tipo de microrganis-
mo para proteger os que estão ao nosso 
redor, incluindo o eu.

A Terra continua seguindo seus movimen-
tos de translação e rotação. O ano de 
2020 continua sendo o período referente 
a doze meses corridos, mesmo que os 30 
dias mensais sejam atípicos ou monóto-
nos. Estamos cumprindo a propriedade 
que caracteriza os organismos cuja exis-
tência evolui do nascimento até a morte, 
isto é, estamos vivendo... e ao perceber 
o cenário atual, o descrevo como sendo 
um tanto quanto tenebroso, catastrófico, 
cansativo, mas também inspirador. Sim, 
inspirador! Você, leitor, compreenderá 
do que falo adiante.

Um dia tem 24 horas, as quais, em inú-
meros instantes, não as aproveitamos da 
forma que queríamos, apenas passamos 
por elas. Mas, nesses meses de distan-
ciamento social imposto, percebemos a 
importância de cada minuto, devido ao 
simples fato de sentirmos saudade do 
que éramos acostumados, do que ain-

https://www.youtube.com/watch?v=9GAdamQSmmY

