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Nestas págiNas vivem agriNho, a família dele e seus amigos. 
agriNho é muito curioso e aplicado. adora esportes e 
compartilhar as coisas. Bem, Nem sempre é assim... um dia, 
um Belo dia, depois da aula, ele viNha todo feliz. estava 
proNto para comer o Bolo que sua avó estava fazeNdo.

– Xi, agriNho está chegaNdo, e atrás dele sempre vem um 
BaNdo. vou aproveitar agora que ele está soziNho. desta 
vez ele vai me ouvir. agriNho! – gritou a espertaNhoca.

– Nossa, eu já aNdo ouviNdo coisas. eNgraçado, é sempre 
Neste lugar que isso me acoNtece. será que tomei muito 
sol Na caBeça? acho que preciso de um copo d’água!  
mas alguém me chamou, com certeza... – disse o meNiNo.

1

INVESTIGANDO O CICLO DA ÁGUA



2

– ele Nem descoNfia que fui eu. mesmo assim, vou coNtiNuar. 
agriNho, teNho uma missão para você! SIGA O CICLO DA ÁGUA!

– eu juro que ouvi “siga o ciclo da água”. isso parece um 
código. será que é algum eXtraterrestre?

– o quê, eXtraterrestre, eu? ele está me ofeNdeNdo. eu sou 
deste plaNeta e este, aNtes de ser o solo dele, é o meu solo! 
vou repetir. assim, ele Não se faz de deseNteNdido. SIGA O 
CICLO DA ÁGUA, AGrINhO!

– agora ouvi muito Bem. acho que Nem vou esperar a turma. 
é melhor me maNdar...
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eNtrou Na casa da vovó e foi direto para a coziNha. ia ser 
difícil eXplicar para alguém que ele “ouvia vozes” e que uma 
voz lhe dera uma “missão”. NiNguém ia acreditar. resolveu 
eNtrar Na iNterNet, Bater um papo e pesquisar algumas 
coisiNhas... até que uma tela toda azul apareceu em seu 
celular e, Na sequêNcia, a gralha-azul segurava No Bico o 
título da págiNa “O MISTérIO DAS ÁGUAS”. agriNho BalaNçou 
a caBeça, respirou fuNdo e peNsou:

– água, água! que coiNcidêNcia! já que é assim, vou descoBrir 
este mistério...
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NISSO, UMA GrALhA-AzUL VOOU pELA TELA, DEIxANDO EM 
SEU rASTrO A SEGUINTE MENSAGEM: “o mistério das águas 
começa aqui. desde o aparecimeNto do ser humaNo,  
a quaNtidade de água Na terra coNtiNua praticameNte 
a mesma. e se distriBui por três graNdes reservatórios: 
a água oceâNica, a água coNtiNeNtal, formada pelos 
rios, lagos e águas suBterrâNeas, e a água atmosférica. 
a circulação permaNeNte eNtre esses reservatórios é 
chamada de ciclo da água”.
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e, eNquaNto agriNho via imageNs do mar, de rios, lagos, 
cascatas e até de uma chaleira soltaNdo vapor pelo Bico, 
a turma que ele tiNha deiXado Na escola foi chegaNdo 
ao sítio da vovó. lico, trico, tati e aNa, a irmã do agriNho, 
começaram a perguNtar ao mesmo tempo:

– que foi, cara? por que você saiu tão cedo da escola?

– o que você está visitaNdo? fala, cara!

agriNho, sem tirar os olhos do celular, respoNdeu:

– se quiserem ficar aqui, tudo Bem. mas fiquem em silêNcio, 
porque estou descoBriNdo um mistério...

eNquaNto isso esperem a malu e o dudu que já  
estão chegaNdo.

5



6

os quatro se olharam assustados, mas ficaram Bem 
quietiNhos. Na tela do celular surgia, agora, a gralhiNha 
azul BicaNdo um cuBo de gelo. eNtão foi apareceNdo o 
sol e derreteNdo o gelo, isto é, a água passou de sólida a 
líquida. mas o sol coNtiNuou forte soBre o líquido e este se 
traNsformou em vapor, ou melhor, em água em estado gasoso.
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– eNteNdi tudo! – gritou agriNho. – ESTE é O prIMEIrO MISTérIO:  
A pASSAGEM DA ÁGUA pOr TrêS ESTADOS: SóLIDO, LíqUIDO 
E GASOSO. e é a distâNcia eNtre a terra e o sol, e a 
atmosfera, que permitem a eXistêNcia desses três estados. 
o aquecimeNto causado pela radiação solar provoca a 
evaporação da água superficial do solo, dos mares, dos 
rios, dos lagos, da traNspiração das plaNtas, dos aNimais, 
para a atmosfera em forma de vapor. Bom, vou clicar aqui 
para ver como isto coNtiNua...

– é preciso? pelo jeito, você saBe tudo! – falou lico.
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– assim, assim – respoNdeu agriNho, apoNtaNdo para a tela 
do celular. – é como peNsei. parte do vapor da água se 
coNdeNsa formaNdo as NuveNs que, quaNdo eNcoNtram 
uma massa de ar mais fria, dão origem à precipitação, ou à 
chuva. Nessa forma líquida, a água volta para a atmosfera, 
escoa Na superfície ou se iNfiltra No solo, chegaNdo aos 
leNçóis suBterrâNeos ou Nos oceaNos. SEGUI E COMpLETEI  
O CICLO DA ÁGUA. MINhA MISSãO ESTÁ CUMprIDA!

– missão? que missão, agriNho? – perguNtaram dudu, lico  
e malu.

– é uma história complicada. depois eu coNto... agora,  
que tal uma paradiNha, pessoal? vamos para casa?

– aNtes, vamos comer uma fatia de Bolo e dar um tchau 
para a vovó – falou aNiNha. 
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chegaNdo em casa, agriNho foi direto para o quarto. 
doNa aNa estraNhou o jeito meio distraído do filho, mas 
Não falou Nada. ele foi até dormir aNtes de seu horário 
haBitual. Bem cediNho, agriNho já estava arrumaNdo sua 
mochila. queria aproveitar o fiNal de semaNa. acordou  
a aNiNha, que gostava de dormir até mais tarde. Não via  
a hora de voltar ao sítio da vovó.
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depois de algumas horas, resolveu dar um tempo Na rede. 
mal se espichou, começou a ouvir – de Novo – a “VOz”:

– agriNho, aquilo era apeNas uma parte da sua missão. 
hoje tem mais. o que você apreNdeu soBre a quaNtidade da 
água, os estados da água e seus ciclos está certo, mas... sua 
missão é descoBrir o que vem depois desse “mas”. Boa sorte!

– Não é possível! será que todos os dias vai ser assim? quem é 
você? apareça! – respoNdeu agriNho, BaNcaNdo o valeNtão.
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mesmo assim, resolveu voltar para casa e Navegar mais 
uma vez No “MISTérIO DAS ÁGUAS”. lá estava a “FAMíLIA 
GrALhA-AzUL”. doNa gralha eNsiNava com toda paciêNcia 
que a quaNtidade de água Nos difereNtes estados – sólido, 
líquido e gasoso – apreseNta uma graNde variação através 
do tempo. por isso, há taNta preocupação com o efeito 
estufa, que é o aumeNto da temperatura do plaNeta, 
causado priNcipalmeNte pela derruBada das florestas 
e pela queima de petróleo, gás Natural, carvão e outros 
comBustíveis fósseis. com esse aquecimeNto, pode ocorrer 
o descoNgelameNto das água do polo Norte e do polo 
sul e, como resultado, o Nível dos mares pode aumeNtar, 
causaNdo graNdes proBlemas amBieNtais em todo o plaNeta.
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– querida doNa gralha, cumpri miNha missão! muito 
oBrigado – disse em voz alta agriNho.

ele estava tão coNceNtrado que Nem ouviu a turma 
chegar. levou um susto quaNdo dudu falou:

– Nossa, você já está falaNdo soziNho, agriNho? e que 
raio de missão é essa?

– por eNquaNto, Nem mesmo eu sei... – respoNdeu agriNho.

todos se olharam surpresos e saíram de fiNiNho...

já que a turma Não quis ficar, agriNho aproveitou para 
colocar a caBeça em ordem. e falou em voz alta:

– o laNce é descoBrir o mistério das águas. mas, para 
quê? Não vou coNtar que aNdo ouviNdo uma “voz”, mas 
vou aBrir o jogo com eles. assim, vai ficar Bem mais fácil...
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Não demorou muito e a turma voltou. trico, lico, 
malu, dudu, tati e aNiNha, Na maior alegria, tamBém 
acompaNhavam o “MISTérIO DAS ÁGUAS” com a família 
gralha-azul. Na tela, surgia uma ilustração da 
distriBuição das águas No plaNeta.

as criaNças ficaram impressioNadas com a quaNtidade  
de água salgada dos oceaNos em comparação com as 
águas dos rios, que podem ser utilizadas mais facilmeNte 
pelos seres humaNos. 

– qUASE TODA A ÁGUA qUE ExISTE NO MUNDO, 96,5%,  
é SALGADA! –, espaNtou-se dudu. 

além do mais, a maior parte da água doce dos coNtiNeNtes 
eNcoNtra-se em aquíferos, a mais de 800 metros aBaiXo da 
superfície da terra, e tamBém em moNtaNhas e geleiras. 
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– ah! estou eNteNdeNdo o que a gralha mostrou – disse lico, 
muito coNteNte. – mais um mistério. a água que jorra da 
torNeira Não é taNta assim e é difícil de ser oBtida. logo,  
é melhor cuidar Bem dela...

– e como é que a geNte pode fazer isso? – perguNtou tati.

– eNquaNto Não temos um plaNo, vamos coNheceNdo mais 
soBre ela – sugeriu agriNho, passaNdo o dedo pela tela  
do celular.

eNtão apareceu uma região com um rio Bem graNde que 
receBia água de rios meNores. doNa gralha-azul mostrou 
a NasceNte do graNde rio e o camiNho dele até a foz, isto 
é, o poNto aoNde o rio chega ao mar ou a outro rio. fez um 
círculo em torNo de toda a região deiXaNdo em seu rastro 
as palavras BACIA hIDrOGrÁFICA.
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– eu coNheço um lugar assim! – disse malu.

– eNtão, amaNhã, depois do almoço, vamos todos lá.  
o melhor, mesmo, é a geNte suBir o rio até oNde for possível. 
vocês topam? – falou lico, mostraNdo a maior aNimação.

– Boa ideia! assim, talvez eu me livre da “VOz” – disse 
BaiXiNho agriNho.

– que voz?! – perguNtaram todos ao mesmo tempo.

agriNho fez uma cara de que Não era com ele e coNtiNuou:

– vamos aproveitar para pesquisar Bem soBre isso. aNotar 
tudo e... Bem, depois a geNte vê.
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Na maNhã seguiNte, depois de uma Boa Noite de 
soNo, as criaNças camiNharam pelo sítio até o 
eNcoNtro do rio com o mar. apesar de caNsadas, 
elas resolveram eXplorar um pouquiNho a 
região. agriNho ficou por último, impressioNado 
com a graNde quaNtidade de liXo que poluía 
tudo. foi eNtão que ouviu:
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– que Bom que você veio até a miNha casa! olhe Bem para 
ela. aposto que você Não ia querer morar Num lugar 
assim. é por isso que preciso de você. eXplique direitiNho 
para todas as criaNças a importâNcia de preservar os 
difereNtes amBieNtes. comece pela miNha casa –  
disse a espertaNhoca.

– Basta! largue do meu pé! Não precisa me dizer o que eu 
teNho que fazer – respoNdeu agriNho, Nervoso porque  
a “VOz” tiNha aparecido mais uma vez.  
e, Bem depressa, o meNiNo  
foi atrás da turma.
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– pessoal, tudo aqui é liXo! – gritou agriNho, quaNdo 
chegava perto dos amigos.

– mas parece que NiNguém se preocupa muito com isso. 
tem esgoto, liXo, lugar aterrado. como a vida vai se 
maNter aqui em meio a taNta sujeira? – perguNtou tati.

– Boa perguNta – disse dudu. – o úNico jeito é eNtrar 
em ação. 

– vamos pesquisar um pouco mais.

– precisamos eNteNder a difereNça de liXo e resíduo. 
liXo é o que Não pode mais ser utilizado. resíduo pode 
ser reaproveitado.

– eNtão, vamos Nos orgaNizar. temos “OS MISTérIOS” 
da família gralha-azul. por isso, chegamos ao 
eNcoNtro das águas do rio e do mar. mas, é melhor 
ver as coisas tiNtim por tiNtim. que tal uma eXpedição 
“rio acima”? – sugeriu agriNho.

– isso mesmo! vamos eXplorar a Bacia hidrográfica, 
aNotar tudo e depois agir. é assim que eu gosto! – 
falou trico, eNtusiasmado.
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doNa aNa tamBém se eNtusiasmou com a ideia. afiNal,  
ela tamBém estava precisaNdo de um Bom passeio. 

as criaNças lemBraram que a família gralha-azul apreseNtou 
as priNcipais Bacias hidrográficas do paraNá, assim:

SãO CINCO AS prINCIpAIS BACIAS DESTE ESTADO qUE AMO! (*)

(*) – as ciNco priNcipais Bacias hidrográficas paraNaeNses 
são as dos rios iguaçu, paraNá, paraNapaNema, tiBagi e ivaí.
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depois, a família gralha-azul eXplicou 
mais uma vez que Bacia hidrográfica é um 
coNjuNto formado pela área de dreNagem 
e pelo corpo de água que a dreNa, limitada 
pelos divisores. eXplicou tamBém que ela é 
utilizada como uNidade de gestão amBieNtal 
pelo seguiNte motivo: TUDO O qUE ACONTECE 
NA BACIA SE rEFLETE EM SUAS ÁGUAS. assim,  
se cortarmos árvores, fizermos agricultura 
sem cuidados, se as cidades crescerem sem 
cuidar de seu liXo e esgoto, toda essa sujeira 
vai acaBar Nos rios.

– tudo muito Bem, tudo muito certo – disse 
doNa aNa –, mas só podemos percorrer a 
Bacia mais próXima de Nós.
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eles eNtão aBriram rapidiNho os celulares para 
coNsultar o “MISTérIO DAS ÁGUAS”. a família gralha-
azul aNuNciava que a Bacia do rio escolhido aBraNge 
uma área de ciNqueNta quilômetros quadrados e tem 
sete pequeNos rios aflueNtes. assiNalaram No mapa 
o roteiro de viagem. queriam chegar até a NasceNte 
do rio. eNtão, prepararam tudo para a jorNada, que 
começaria Na maNhã seguiNte Bem cedo.

Nos primeiros quilômetros da viagem, perceBeram  
que o desmatameNto da área era graNde, iNclusive  
Nas margeNs do rio.

21



agriNho descreveu a situação em uma rede social  
e comeNtou com os amigos:

– UM DOS prINCIpAIS prOBLEMAS DO DESMATAMENTO 
é A ErOSãO DOS SOLOS. a erosão começa pela força 
de uma gota d’água. ela cai No solo sem coBertura, 
separa as partículas, e estas são levadas pela água 
que escorre Na superfície. Bem, essa água, que corre 
às vezes com muita velocidade, vai escavaNdo o solo 
e formaNdo um caNal. a cada chuva, o caNal vai 
aumeNtaNdo. se NiNguém toma providêNcias, tudo 
isso pode acaBar viraNdo uma eNorme cratera.
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– gota BomBa! – eXclamou trico.

– Nada disso! o proBlema é o desmatameNto, a má utilização 
do solo – falou lico.

– para a gralha-azul, por eXemplo, a gota é igual à vida.  
ela precisa da água para soBreviver - disse malu.

– de qualquer forma, desmatar as margeNs dos rios é um 
graNde proBlema. todo o meio amBieNte fica prejudicado:  
a água, o solo, os pássaros, os aNimais e outros seres vivos 
que soBrevivem No lugar. e tamBém Nós, os seres humaNos. – 
eXplicou doNa aNa.



24

a viagem coNtiNuou com as criaNças ateNtas. 
alguNs quilômetros depois, aNiNha comeNtou:

– Nesta região, a margem do rio Não foi 
retirada, mas a água coNtiNua suja.

– claro! olhe lá Na freNte. eu ia sugerir para 
a mãe provideNciar um laNchiNho à Beira do 
rio, mas já desisti. aquela iNdústria joga todo 
o esgoto No rio, e sem NeNhum tratameNto,  
a geNte logo vê – disse agriNho.
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– puXa, isso é falta de coNsideração com os outros.  
eles sujam lá em cima e essa sujeira vai afetaNdo o 
pessoal que mora rio aBaiXo – oBservou lico.

– sem coNtar que aiNda há o esgoto doméstico, os dejetos 
de aNimais, os agrotóXicos, os mais variados tipos de 
liXos e resíduos... – afirmou malu. tudo isso dimiNui 
o oXigêNio da água e causa coNtamiNação química – 
completou doNa aNa. – é assim que um rio e os aNimais  
que Nele moram ficam doeNtes e as pessoas tamBém 
porque Não têm água de Boa qualidade para usar.
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e ela aiNda eXplicou o que era água potável ou de  
Boa qualidade.

– a água potável Não pode coNter suBstâNcias tóXicas, 
vírus, Bactérias e parasitas. se a água for coNtamiNada, 
podemos ter doeNças como diarreia, hepatite e cólera...  
li em uma revista que, No muNdo, 80% dos casos de doeNças 
são resultado da má qualidade da água.

– ENTãO, rIO SAUDÁVEL E VIVO é GENTE SAUDÁVEL E VIVA! –  
disse malu.

No fiNal da tarde, eles acamparam Num lugar muito 
especial. a água do rio estava limpa, a vegetação 
aBuNdaNte. havia flores, BorBoletas, pássaros... a turma 
tomou todo cuidado para Não poluir Nem degradar o 
local. tati, muito feliz, lemBrou que aquela paisagem 
parecia a que eles tiNham visto No “mistério das águas”.
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agriNho, que estava um pouco afastado, viu uma gralha-
azul e logo a associou com a família que ele coNhecia muito 
Bem. eNtão, a gralha-azul deu um voo e disse:

– Nós levamos No Bico. somos repórteres da Natureza, 
estamos oNde o meio amBieNte está em equilíBrio, como 
Neste lugar. agriNho, sua missão...

– meu deus, será que vai começar tudo de Novo?! pelo meNos, 
agora eu sei que esta “VOz” é sua. mas aquela “outra” voz 
eu aiNda Não descoBri... fala, qual é a miNha missão? 

– sua missão está iNdo muito Bem. você está fazeNdo tudo 
direitiNho. coNtiNue assim e aguarde iNstruções...

– iNstruções, ora essa...

27



– agriNho, você está falaNdo soziNho outra vez? – 
perguNtou trico, que viNha chegaNdo. 

agriNho descoNversou, tirou o celular com suas 
aNotações e só eNtão se dirigiu ao trico:

– já estou com saudade das aulas. aiNda Bem que esta 
aveNtura está valeNdo a peNa!

– se está... Neste lugar, o ar é tão puro, o rio tão limpo...  
e Não custa Nada coNservar o meio amBieNte. aliás,  
todos saem gaNhaNdo.

– é soBre isso que estou escreveNdo. por eXemplo, 
CONSErVAr AS MATAS CILIArES, ISTO é, AS MATAS DAS 
MArGENS DOS rIOS, TrAz BENEFíCIOS pArA A NOSSA GErAçãO 
E pArA AS GErAçõES FUTUrAS. porque a água potável é um 
Bem que pode vir a faltar. e um ser humaNo pode passar até 
50 dias sem comer, mas Não soBrevive mais do que quatro 
dias sem água.

28



No dia seguiNte, chegaram ao parque oNde ficava a 
NasceNte do rio. eNquaNto visitavam o lugar, doNa aNa 
foi eXplicaNdo a importâNcia de se preservar uma área 
como aquela.

– aqui, o ecossistema se maNtém equiliBrado, ou melhor, 
o solo Não está desgastado pelo uso e Não houve 
desmatameNto. coNsequeNtemeNte, os aNimais e outros 
seres vivos têm coNdições de soBreviver. resumiNdo, 
aqui há coNdições para a sua proteção, reprodução e 
produção Natural dos alimeNtos Necessários para a 
soBrevivêNcia de iNúmeros seres vivos. esses alimeNtos 
são raízes, folhas, frutos silvestres e até mesmo outros 
aNimais. é pOr ISSO qUE, SE hÁ DESTrUIçãO DA VEGETAçãO 
prIMITIVA, O SEr VIVO MOrrE DE FOME OU pOr FALTA DE 
ABrIGO. por falar Nisso, alguém aqui saBe que o homem  
é o úNico aNimal que coNhece a agricultura?
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e assim, coNversaNdo, coNversaNdo, eles chegaram Bem 
próXimo à NasceNte.

– quem diria, estamos veNdo a formação de um rio – disse lico.

– quem lemBra da família gralha-azul eXplicaNdo como 
acoNtece isso? depeNdeNdo do clima da região, do local 
oNde a chuva cai, do tipo de solo e suBsolo, além do uso 
do solo, a água pode escoar pela superfície ou se iNfiltrar 
No solo. ou, aiNda, evaporar. a água que escorre vai pouco 
a pouco se coNceNtraNdo Nas partes mais BaiXas e, eNtão, 
começa a formação dos cursos de água – coNcluiu agriNho.

– e os cursos de água que vão desaguar Nos lagos, rios 
ou oceaNos são alimeNtados pelas águas que escoam Na 
superfície e No suBsolo. viu só, como a família gralha-azul 
eNsiNa Bem? – falou malu, toda sorrideNte.
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a volta foi muito aNimada. as criaNças lemBraram 
como tiNha começado aquela aveNtura. e elogiaram 
doNa aNa por ter “emBarcado” Na missão. 

– agora, só falta coNcluir o Nosso plaNo – disse trico.

– isso mesmo. ENTrE TANTAS COISAS, AprENDEMOS 
qUE DEVEMOS CONSErVAr A ÁGUA qUE AINDA TEMOS. 
priNcipalmeNte protegeNdo os maNaNciais que aiNda 
estão coNservados e recuperaNdo aqueles que já 
estão prejudicados – falou lico.

– é, mas devemos começar pela ecoNomia da água em 
casa. Nós já saBemos disso, mas há muitos que aiNda 
Não saBem. vamos mostrar que ecoNomizar água é uma 
atitude iNteligeNte. afiNal, o homem pode viver sem 
água? – cutucou malu toda compeNetrada.

– claro que Não! – disse dudu. – ela é Necessária para 
tudo que fazemos. usamos água Na agricultura, Na 
iNdústria, Na miNeração. a água gera eNergia elétrica. 
já peNsaram em como seria viver sem ligar o celular?  
e a água aiNda serve para o aBastecimeNto púBlico. 
para BeBer, lavar, tomar BaNho...
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doNa aNa, admirada com o coNhecimeNto das criaNças, 
resolveu dar uma forciNha:

– pois é, quaNdo se implaNta um sistema de aBastecimeNto de 
água Nas comuNidades oNde esse recurso Não eXiste,  
a mortalidade iNfaNtil logo dimiNui. eXiste BeNefício maior 
que esse? vejam quaNtos motivos temos para tratar Bem os 
Nossos rios, o Nosso amBieNte.

– as pessoas precisam peNsar Nessas coisas, com urgêNcia. 
vamos agitar, pessoal, porque eu já estou ficaNdo Nervosa 
– disse aNiNha.

– calma, amaNhã vou revelar o plaNo que Bolei. depois de 
descaNsar, é claro! – falou agriNho.



No outro dia, a turma se eNcoNtrou Bem cedo. as criaNças 
queriam mesmo era BriNcar até Não poder mais. muito tempo 
depois, quaNdo agriNho voltou do rio e chegou, sem peNsar, 
“Naquele lugarziNho”, começou a ouvir de Novo o seu Nome:

– AGrINhO, AGrINhO... qUE BOM qUE VOCê VOLTOU! AprENDEU 
MUITO? agora está Na hora de agir. vou repetir: o lugar 
oNde moro está ameaçado pela poluição. 

– para, para, para... Não diga mais Nada. acho que já sei quem 
é você. espertaNhoca! vou teNtar resolver o seu proBlema. 
– disse agriNho, saiNdo em disparada...
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eNcoNtrou a turma No seu quarto, já surfaNdo No “MISTérIO 
DAS ÁGUAS”.

– e aí, pessoal? a família gralha-azul está aproNtaNdo o quê?

– eles eNtrevistaram uma porção de pessoas. mostraram 
quem está poluiNdo os rios, como estão poluiNdo... – 
eXplicou tati.

– eNtrevistas?! isso faz parte do plaNo que Bolei. pessoal, 
que tal se a geNte fizesse um jorNal Bem legal? cada um põe 
No papel o que viu Na viagem. pode deseNhar, escrever... 
depois, a geNte puBlica em um Blog e divulga. com isso,  
mais geNte pode ajudar a proteger as Nossas águas.
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agriNho, tati, trico, malu, dudu, aNiNha e lico traBalharam 
sem parar. sempre de olho Na família gralha-azul. quaNdo o 
Blog ficou proNto, chamaram doNa aNa Num caNto para um 
papiNho. agriNho piscou para tati e perguNtou para a mãe: 

– mãe, você quer ajudar a proteger as águas, os seres vivos 
que Nascem, crescem e vivem Nas águas?

– claro! mas... – doNa aNa ia perguNtaNdo alguma coisa,  
mas agriNho Não deiXou. 

– legal, mãe! assim é que se fala. eNtão, prepare sua famosa 
receita de Bolo e vamos comer.

para alegria das criaNças, doNa aNa topou a parada. e foi 
assim que o Bolo acaBou eNtraNdo Na história. A prINCIpAL 
CONCLUSãO A qUE ChEGAMOS é DE qUE DEVEMOS USAr O MEIO 
AMBIENTE DE FOrMA rACIONAL. isto é, devemos respeitar os 
limites amBieNtais. fazemos parte do amBieNte.
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AGrINhO NA TEVê... 
CONTrA O MOSqUITO  
DA DENGUE!
toda semaNa, agriNho grava um vídeo 
com Notícias da escola, que maNda para 
os amigos. Nesta semaNa, ele produziu um 
programa soBre o comBate ao mosquito 
da deNgue. vamos saBer o que ele falou!

“olá! estamos iNiciaNdo o ‘jorNal da escola’, 
com as priNcipais Notícias da comuNidade 
escolar. hoje, vamos tratar de um tema 
sério: o mosquito da deNgue. 

tamBém coNhecido como aedes aegypti,  
ele chegou ao Brasil No período coloNial, 
em Navios viNdos da áfrica. desde eNtão, 
causou muitos estragos. 

Nos últimos aNos, a situação ficou  
mais séria. as cidades cresceram e o 
mosquito se adaptou, provocaNdo 
epidemias em muitos lugares.

o aedes Não é só o ‘mosquito da deNgue’. 
ele tamBém traNsmite a zika, a chikuNguNya 
e a feBre amarela urBaNa. doeNças muito 
perigosas, que podem matar!

a Boa Notícia é que, juNtos, podemos veNcer 
o mosquito. Basta acaBar com os lugares 
que acumulam água, que é oNde as fêmeas 
Botam os ovos. cada fêmea pode gerar até 
200 mosquitos!

para acaBar com o mosquito, acaBe com 
os depósitos de água. elimiNe, guarde ou 
cuBra pNeus, potes, pratos, caiXas d’água 
e vasos saNitários. e cuide da sua casa, 
maNteNdo as calhas limpas e as paredes  
de reBoco sem Buracos.”
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