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Olá!
Meu nOMe é AgrinhO! Eu vivo com a minha família – pai, 
mãE, avós E mEus irmãos aninha E nando - Em uma pEquEna 
cidadE do intErior do paraná. Em minha cidadE, tEnho 
muitos amigos E brinco muito. E também Estudo, lEio, Escuto, 
convErso E aprEndo. 

nas próximas páginas você vai sabEr mais a mEu rEspEito. 
E vai dEscobrir quE tEmos muito Em comum, comEçando 
pEla rElação com as coisas do campo. Juntos, vamos vEr, 
conhEcEr E fazEr coisas novas. 

por ExEmplo: Eu adoro sabEr como Eram as coisas 
antigamEntE E vEr como Elas Estão Em nossa época. também 
gosto dE ciências, dE agricultura E dE mEio ambiEntE.

Enfim: tEmos muitas coisas para dEscobrir E, 
principalmEntE, muito para brincar!

AgrinhO

eS

TOu eSPerAnDO VOCÊ nAS PrÓXiMAS PáginAS!
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CheirO De ChuVA
agrinho botou o nariz para 
fora da JanEla assim quE 
comEçou a chovEr. ele ADOrA  
O CheirO DA ChuVA! um chEiro 
quE aparEcE quando Está sEco  
E comEça a chovEr. 

ao batEr no chão, as primEiras 
gotas fazEm Espirrar uma 
mistura dE tErra E água. 
rapidinho, vEm um chEiro 
danado dE bom!

parEcE chEiro dE tErra, dE pó, 
dE mato... mas, na vErdadE, é o 
chEiro dE micro-organismos quE 
vivEm na tErra E adoram a água.
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VOCÊ COnheCe AlguM Ser ViVO 
que ViVA SeM águA? iMPOSSíVel!
até mEsmo os bichos E as plantas do dEsErto prEcisam dE 
água. ElEs Encontram manEiras incrívEis dE capturar E 
guardar a mEnor gotinha!

AlgunS biChOS reCOlheM A águA nA Pele Ou nAS PenAS. 
outros, vEJa só, fazEm mEnos xixi só para aprovEitar a água!

os sErEs humanos usam a intEligência para guardar a 
água. um bom ExEmplo são as cistErnas, quE Já Eram usadas 
muito antEs do tEmpo da sua avó! 

as cistErnas E as barragEns, quE são rEsErvatórios 
formados pElo rEprEsamEnto dos rios, guardam água. 
a idEia é armazEnar água quando chovE bastantE, para 
utilizá-la Em pEríodos mais sEcos. hoJE Em dia, cistErnas  
E as barragEns são usadas no campo E na cidadE.
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agrinho ficou com sEdE E foi pEgar um 
copo dE água frEsquinha do filtro.  
e VOCÊ, já bebeu águA hOje?

Essa história dE sEdE é, mEsmo, Engraçada. 
dE rEpEntE, no mEio da brincadEira ou do 
Estudo, Ela chEga sEm pEdir licEnça! 

E, daí, só mEsmo bEbEndo um bElo copo  
dE água...  

SenhOrA águA
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O COrPO DA genTe é inCríVel!  
a sEdE, por ExEmplo, é um aviso quE o corpo dá quando 
prEcisa rEpor a água. e POr que PreCiSAMOS De águA?

simplEs: porquE boa partE do corpo humano é fEita dE água! 

Em uma pEssoa adulta quE pEsa 70 kg, por ExEmplo, quasE 
45 kg são dE água! Ela faz partE das nossas células, dos 
órgãos E até dos ossos.

no cérEbro, a quantidadE é ainda maior: 85%! haJa água 
para tanto pEnsamEnto!

a água aJuda na digEstão E na ExcrEção - o cocô E o xixi 
têm muita água! a água mantém a tEmpEratura do corpo E 
lubrifica as articulaçõEs. bEbEr água com frEquência é um 
hábito muito saudávEl!

Em uma pEssoa dE 70 kg, 45 kg sErão dE água.

dE cada 3 

litros dE 

água quE 

formam o 

corpo, 2 

litros Estão 

dEntro das 

células.

o cérEbro 

humano pEsa, 

Em média, 1,5 kg, 

dos quais 1,3 kg 

são dE água!

a água também Está nos ossos: Em um osso quE pEsa 1 kg, 250 g são água.
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pEnsando Em toda 
a água quE ExistE 
dEntro da gEntE, 
agrinho pEnsou 
Em toda a água 
quE ExistE fora, 
no mundo. no 
final das contas, 
a tErra é mais 
água do quE 
tErra!

você sabia quE, 
vista do Espaço 
sidEral, a tErra  
é azul? E é azul por 
conta da rEflExão da 
luz solar na água quE 
ExistE na supErfíciE  
E na atmosfEra.

A
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os ocEanos guardam quasE toda 
a água do mundo. o único 

problEma é quE Essa água é 
salgada E não sErvE para 

bEbEr ou para molhar  
as plantas. 

imaginE: sE toda a 
água do mundo 

pudEssE sEr 
guardada Em 100 

copos dE água, 
96,5 copos E mEio 

sEriam dE água 
salgada!

o pouquinho dE 
água docE quE 

ExistE no mundo 
Está nos rios, 

lagos, rEprEsas E, 
principalmEntE, nas 

gElEiras E Embaixo da 
tErra, Escondidinha. 

dá para EntEndEr, 
Então, porquE as  

pEssoas falam quE  
a água é tão prEciosa.  

é prEciosa porquE é rara.

7



a água circula por todo o planEta no chamado 
“CiClO hiDrOlÓgiCO”: primEiro Evapora, 
formando as nuvEns quE sE transformam Em 
chuva. a água da chuva irriga as florEstas E as 
plantaçõEs E lava as cidadEs. dEpois, uma partE 
dEla infiltra no solo, Enquanto a outra partE 
EscorrE dirEtamEntE para os rios.  

nas cidadEs ondE é grandE a impErmEabilização 
aumEnta muito o EcossistEma supErficial, 
aJudando as chEias.

no final das contas, não é muita a água quE 
sobra para a gEntE bEbEr, tomar banho, fazEr 
comida ou lavar as coisas Em casa.

e VOCÊ, gASTA águA Ou uSA A águA COM SAbeDOriA?
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e VOCÊ, gASTA águA Ou uSA A águA COM SAbeDOriA?

9



agrinho sai dE casa E vê a horta 
da família. a caminho da Escola, 
Encontra uma plantação dE soJa, 
uma granJa, um açouguE E uma 
panificadora. E ainda sEntE o 
chEiro da fábrica dE docEs quE 
fica ali pErto. 

é muita comida! E só ExistE comida 
porquE ExistEm a agricultura,  
a pEcuária E o Extrativismo.

agrinho quis sabEr mais sobrE  
a origEm da agricultura.  
E dEscobriu quE lá longE,  
no passado, as pEssoas caçavam, 
pEscavam E colhiam plantas E 
insEtos para comEr.

10
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A ViDA, enTãO, erA uMA luTA PerMAnenTe POr COMiDA e águA! 

como Já Eram muito sabidas, as pEssoas pErcEbEram quE 
as sEmEntEs quE caíam na tErra brotavam E faziam nascEr 
outras plantas.

dEpois dE muito olhar, Elas rEsolvEram plantar as  
sEmEntEs E viram quE dava cErto! logo, Estavam plantando  
E comEçando a colhEr. 

a cada vEz quE plantavam, dEscobriam uma coisa nova E 
aprovEitavam para Ensinar sEus filhos. E assim – tcharã! – 
nascEu a agricultura. não pEnsE, porém, quE foi fácil!

a domEsticação dE animais também é muito antiga. alguns 
animais, quE antEs Eram caçados, passaram a sEr criados. 
ElEs ofErEciam alimEnto, calor, força E protEção, aJudavam 
no trabalho E o sEu couro Era utilizado para divErsos fins. 

cabras, cavalos, ovElhas E porcos são os animais 
domEsticados há mais tEmpo.
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olhando para o 
prato, agrinho ficou 
imaginando dE ondE 
tinha vindo toda aquEla 
comida. “da plantação, 
ora!”, rEspondEu a 
irmã aninha, chEia 
dE razão. mas não 
Era bEm Essa a 
pErgunta...

sE o prato dE agrinho 
fossE um mapa, lá 
Estariam as américas, 
a Europa, a áfrica E a 
ásia. isso porquE toda 
aquEla comida boa – 
fEiJão, arroz, farinha 
dE mandioca, alfacE, 
bifE, tomatE, batata 
E ovo – havia surgido 
nEssEs continEntEs  
há muito tEmpo. 

O PrATO inTer
nACiOnAl
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os primEiros fEiJõEs,  
tomatEs, batatas E mandiocas Já  

Existiam na américa. o arroz vEio da 
ásia E a alfacE da áfrica. os bifEs 
viEram da Europa, ondE viviam os 
primEiros bois. E os ovos – lógico 
– viEram das galinhas, quE foram 

domEsticadas na china.

dEpois dE conhEcEr a origEm dos 
alimEntos, agrinho comEu com 

mais vontadE ainda. E, dE quEbra, 
dEvorou um bolo dE laranJa (quE 

também vEio da china)  
quasE intEiro!

O PrATO inTer
nACiOnAl
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no comEço, as pEssoas plantavam 

usando as mãos E fErramEntas 

simplEs como pEdaços dE pau, 

ossos E pEdras. 

com o tEmpo, criaram fErramEntas 

mElhorEs, como a Enxada, a pá E 

o arado. Elas também usavam o 

fogo para prEparar os tErrEnos 

para plantar.
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quando os animais foram domEsticados, 

viEram aJudar. os bois, por ExEmplo, 

puxavam os arados E, com sEu cocô –  

o EstErco – tornavam a tErra mais fértil.

com o tEmpo, as pEssoas criaram 

máquinas quE acElEraram as coisas. 

muitas das antigas formas dE plantar  

E criar animais, porém, ainda são usadas 

Em todo o mundo.

e AinDA PrODuziAM leiTe, CArne e COurO!
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agrinho parou 
na frEntE da 
fábrica dE docEs. 
alguns caminhõEs 
dEscarrEgavam 
caixas dE goiabas 
colhidas na rEgião.

 as frutas chEgavam, 
iam para uma EstEira 
E saíam do outro 
lado, transformadas 
Em goiabada! 

agrinho pErcEbEu, 
Então, quE a 

agricultura 
Era partE dE 
algo maior, 
quE Envolvia 
indústria, 
transportE, 

pEsquisa, 
vEnda E até 

divulgação. como, 
afinal, contar para 
o mundo quE a 
goiabada dali Era 
tão boa?

A 
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17

na cidadE, todo mundo falava quE o brasil é o  
maior produtor dE goiabas vErmElhas, quE são usadas  
para fazEr goiabada. 

somos campEõEs na produção dE soJa, milho, cana-dE-açúcar, 
banana, laranJa, café, carnE E lEitE. ufa!  
é muita comida!

EssEs alimEntos são produzidos Em 
propriEdadEs pEquEnas, médias E 
grandEs por milhõEs dE pEssoas.

as indústrias ligadas à 
agricultura, a chamada 
agroindústria, também 
EmprEgam milhõEs dE pEssoas 
E produzEm muitas coisas 
útEis. além dos alimEntos, a 
agroindústria produz tábuas, 
tEcidos, combustívEis Etc. 

na fábrica, os caminhõEs Entravam 
E saíam sEm parar. “é prEciso 
muita goiaba para fazEr 
tanta goiabada!”, pEnsou 
agrinho. sErá quE a 
tErra dava conta dE 
tamanha produção?

nOSSA PrODuçãO AgríCOlA, POréM, VAi MuiTO MAiS lOnge!



agrinho acompanhava a avó pElo tErrEno dE casa. 
lá, num Espaço só dEla, plantava dE tudo: batata, 
mandioca, couvE, cEbola, cEbolinha, rabanEtE, nabo, 
couvE-flor... 

não havia um dia Em quE Ela não colhia alguma coisa 
boa. dEpois, fazia consErvas, tEmpEros, prEparava 
pratos E até distribuía para os vizinhos E amigos.  

um dia, alguém dissE quE Ela tinha o “dEdo vErdE” –  
um talEnto para plantar. Ela riu. “eu Sei O que MinhA 
Mãe Me enSinOu. O que nãO Sei, eu leiO e APrenDO!”.

a avó do agrinho conhEcia dirEitinho as épocas dE 
prEparar o tErrEno, sEmEar, plantar, podar E colhEr.

Ela consultava o 
calEndário E ficava dE 
olho nas EstaçõEs do ano 
para sabEr as mElhorEs 
épocas da lida na tErra.
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olhava para o solo bEm dE pErtinho, prEparava a tErra, 
adubava E aguava com todo carinho. Ela sEmprE dEixava um 
pouco dE palha sobrE o solo para protEgê-lo do impacto 
dirEto das gotas dE chuva, EntrE outros bEnEfícios. E, dE vEz 
Em quando, até falava com as plantas!

quando tinha alguma dúvida, convErsava com o técnico 
agrícola, pEsquisava Em livros E na intErnEt. E Estava sEmprE 
aplicando o conhEcimEnto na horta.

AgrinhO enTenDeu, enTãO, que A AVÓ reSPeiTAVA A TerrA.
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naquEla noitE, agrinho tEvE um sonho Engraçado. sonhou 
quE vivia ali mEsmo, na mEsma cidadE E na mEsma casa, só quE 
na idadE da pEdra! 

é claro quE, naquElE tEmpo antigo – ou mElhor, no sonho –, 
não Existiam casa, tErrEno, horta, goiaba, avó ou cidadE. 

tudo o quE Existia Era florEsta. alguns bichos ElE conhEcia, 
como a onça-pintada, o Jacu E o tucano. algumas das árvorEs 
E plantas também, como a araucária, a canEla E a Erva-matE.

u
M

 S
O

n
hO Pré-hiSTÓriCO
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quando dEsEnvolvEram a agricultura E a pEcuária, 
os antigos transformaram o mundo. abriram Espaço 
na mata, trouxEram água, dEsEnharam caminhos, 
construíram aldEias E cidadEs. 

a produção crEscEu. a população crEscEu. mais comida, 
mais pEssoas. mais pEssoas, mais comida... 

dEpois, viEram as máquinas E as fábricas, quE produziam 
muitas coisas E gastavam muitos rEcursos da naturEza. 
água, tErra, ar, madEira, pEdra... tudo!

por muito tEmpo, as pEssoas não pEnsaram no rEsultado 
dEssa gastança toda. 

hoJE, Elas sabEm quE não podEm vivEr assim. E sabEm, 
também, quE prEcisam cuidar do mundo.
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A “PAlAVrOnA”
agrinho contou o sonho para a avó. E Ela, muito 
séria, dissE: “mEnino, acho quE você Já tEm idadE 
para ouvir a palavra quE Eu vou lhE dizEr...”.

Espantado, agrinho colocou a orElha bEm pErto. 
a avó, sorrindo, dissE: 

“como!?”, dEvolvEu o mEnino. E a avó Explicou o 
quE significava a tal palavrona.

“SuS-Ten-TA-bi-li-DA-De!”.
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“sustEntabilidadE”, dissE: “significa você vivEr E 
produzir cuidando para quE as pEssoas do futuro 
não fiquEm sEm nada porquE você gastou tudo!”.

“por ExEmplo: E sE a fábrica dE goiabada usassE 
toda a água do rio E ainda JogassE o Esgoto 
na naturEza, poluindo o quE havia sobrado?”, 
continuou. “como sEus filhos iam bEbEr água, 
irrigar a plantação E até fabricar mais goiabada?”.

“o quE ExistE hoJE”, continuou, “tEm quE Estar aqui 
no futuro. água, tErra, ar, florEsta, os bichos.  
E dEvE Estar ainda mElhor do quE Está hoJE!”.  
por isso, chamamos dE patrimônio natural. E como 
qualquEr patrimônio rEquEr atEnção E cuidado.

prEocupado com o sumiço da goiabada, agrinho 
pErguntou como fazEr. “é só usar a cabEça”, 
rEspondEu a avó. 

E o agrinho, mEnino danado quE não gostava muito 
dE tomar banho, concordou!

“SuS-Ten-TA-bi-li-DA-De!”.

“VOCÊ PODe COMeçAr gASTAnDO MenOS águA nO 
bAnhO e fAlAnDO COM AS PeSSOAS SObre iSSO.”
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dE vEz Em quando, agrinho ia até a 
lanchonEtE do bairro. um dia, ao 
chEgar lá no final da tardE, viu o 
dono colocando sacos dE lixo bEm 
chEios pErto dE um postE.

até aí, nada dE Errado. como 
acontEcia todos os dias, o 
caminhão do lixo passaria E lEvaria 
tudo Embora. 

Errado, mEsmo, Era vEr quE dEntro 
dos sacos havia muita comida, 
além dE canudos, pratos E copos 
dE plástico quE iam para o lixo.

quando o caminhão do lixo passa, 
o lixo simplEsmEntE dEsaparEcE, 
cErto? Errado! ElE podE sumir dE 
vista, mas vai para algum lugar.

é liXO e reSíDuO que nãO ACAbA MAiS!

liXO: qualquEr tipo dE 
itEm quE não tEm mais 

utilidadE E quE não podE 
sEr rEutilizado.
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sE não é tratado dirEito, contamina 
tudo. vai para o Esgoto, para os rios 
E ocEanos E até para o fundo da 
tErra. daí, suJou!

agrinho pEnsou, Então, quE um JEito 
dE diminuir a quantidadE dE lixo 
Era usar as coisas na mEdida cErta. 
comida, água, prato, plástico, tudo!

Enquanto pEnsava naquilo tudo, 
ia EnchEndo a boca dE paçoca dE 
amEndoim. tanto, quE, logo, ficou 
difícil dE mastigar sEm cuspir um 
montE dE farofa.

foi aí quE ElE lEmbrou dE um ditado 
do avô: “na boca”, dizia ElE, “cabE um 
bocado dE cada vEz!”. Eis aí uma boa 
dica dE consumo consciEntE...

é liXO e reSíDuO que nãO ACAbA MAiS!

reSíDuO: sobra dE 
matEriais quE podE sEr 
rEutilizado.
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outro dia, quando agrinho acompanhava a mãE ao 

supErmErcado, notou quE Ela trazia duas sacolas dE 

palha Embaixo do braço.
ElEs fizEram as compras E, na hora dE carrEgá-las, 

dispEnsaram as sacolas dE plástico. pEgaram as dE 

palha, colocaram os produtos E voltaram para casa.

“uMA SACOlA De PláSTiCO COMuM leVA 450 

AnOS PArA Se DeCOMPOr”, contou a mãE. “é muito 

tEmpo para ficar por aí, rodando pElo mundo!”

uM MAr De SACOlAS PláSTiCAS
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agrinho rEpEtiu Em voz baixa “450 anos...”, Enquanto 

imaginava um astronauta no futuro com uma sacola 

plástica do passado prEsa no capacEtE. “E tudo porquE, 

um dia, alguém comprou mimosas no mErcado!”

mais do quE isso, agrinho! são muitas, mas muitas  

sacolas, mEsmo nEssE mEio dE mundo: A CADA DiA,  

A huMAniDADe COnSOMe 1,5 bilhãO De uniDADeS. 

é como sE, a cada cinco dias, todo habitantE do planEta 

ganhassE uma sacola plástica. Em um ano, cada pEssoa 

tEria acumulado 73 sacolas!
pois é: Essas sacolas Estão por aí, boa partE pErdida Em 

atErros sanitários, nas ruas, nos rios E até nos ocEanos.  

SACOlAS De MAiS, inTeligÊnCiA De MenOS!

foi quando agrinho virou fã dE cartEirinha das  

sacolas dE palha, quE são usadas por muito  

mais tEmpo E sE dEcompõEm rapidinho  

quando Jogadas fora.

uM MAr De SACOlAS PláSTiCAS
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convErsando com o avô, agrinho dEscobriu quE, 
antigamEntE, ir para a Escola Em sua cidadE Era 
uma grandE avEntura. “Era difícil!”, contou o avô. 
“a gEntE caminhava 10 quilômEtros E cruzava o 
rio botando os pés na água!”.

CiDADe OnTeM...
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naquElE tEmpo, a cidadE Era bEm mEnor. Já Existiam a igrEJa,  
o prédio da prEfEitura, um armazém E a praça cEntral, quE 
Era só um dEscampado. a maioria das famílias morava longE, 
Em colônias ou até mEsmo Em antigas fazEndas a muitos 
quilômEtros dE distância. as Estradas Eram dE tErra E, como 
a maior partE das pEssoas não tinha carro, o nEgócio Era ir  
a pé ou, Então, a cavalo ou dE carroça.

a Escola ficava na cidadE, pErto da prEfEitura, E a maior 
partE dos EstudantEs vinha da árEa rural. dava um 
trabalhão danado! quando chovia fortE,  
       a Escola fEchava porquE os alunos  
              não chEgavam Em tEmpo.

29



agora, comparou o mEnino, ir para a Escola 
Era mais fácil. bastava EspErar o ônibus, 
Embarcar, ir pEla Estrada E atravEssar  
a pontE. rapidinho, você Estava lá!

Em 50 anos, sua cidadE havia passado por 
algumas mudanças! Em cErtas coisas, 
parEcia uma cidadE grandE. Em outras, 
continuava a mEsma cidadE do intErior.

...C
iDADe hOje
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Enquanto imaginava como sEria ir para a Escola  
com água pElas canElas, agrinho viu o vizinho 
subindo a rua com um tratorzinho antigo, 
daquElEs pEquEnos E barulhEntos. “na cidadE 
grandE não tEm disso”, pEnsou.

o brasil possui milharEs dE pEquEnas cidadEs, 
localizadas no intErior do país – ou sEJa, no campo! 
Era o caso da cidadE do agrinho. 

uma cidadE pEquEna, com tudo o quE uma cidadE 
tEm, prEfEitura, ruas, Escolas, praças, loJas, mas 
ligada à agricultura, à pEcuária E à agroindústria.
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agrinho Jogou bola, atacou o mato com uma Espada dE 
madEira, brincou com o gato, corrEu com o cachorro, subiu 
na árvorE, cavou um buraco, mExEu no cElular E, para 
complEtar, batEu uns prEgos Em uma tábua na oficina do avô.

chEgando Em casa, tirou os sapatos E sE dEitou no tapEtE da 
sala para vEr tEvê. foi quando a mãE o chamou para o café. 
dE um pulo, o guri Estava dE frEntE para um bolo dE fubá 
amarElinho E chEiroso.

ElE foi avançando, mas a mãE foi mais rápida E tirou o prato 
dE bolo: “AnTeS De COMer, lAVe AS MãOS. já PrO bAnheirO!”.

“lAVe AS MãOS, MeninO!”
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“lAVe AS MãOS, MeninO!”

dE volta à cozinha com as mãos lavadas E chEirando a 
sabonEtE, agrinho atacou o bolo quEntinho E um bElo copo 
dE lEitE gElado. dElícia!

agrinho não EntEndia dirEito porquE tinha quE lavar as mãos 
antEs dE comEr. a rEsposta, porém, Era fácil: mãos limpas 
prEvinEm doEnças!

eSSAS DOençAS SãO CAuSADAS POr MiCrO-OrgAniSMOS, SereS 
inViSíVeiS e PerigOSOS que eSTãO eM MuiTOS lugAreS. 

muitas vEzEs, dE tanto a gEntE mExEr nas coisas, EssEs micro-
organismos vêm para as nossas mãos – E as mãos acabam indo 
para a boca ou para os olhos! 

com as mãos limpas, o risco é muito mEnor. mas é prEciso 
lavar as mãos dirEito! não basta lavar dE qualquEr JEito  
ou dEixar a suJEira toda na toalha.
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lAVe AS MãOS COMO uM MeSTre!
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DiCA De OurO: 
mantEnha as 
unhas aparadas 
E limpas. para 
limpá-las, usE 
uma Escovinha!

lAVe AS MãOS COMO uM MeSTre!
#0

4 EnxaguE as suas mãos na ág
u

a
 lim

pa
 E co

rrEntE.

#0
5 sEquE suas mãos com uma toalh

a
 lim

pa
 d

E tEcido ou papEl.
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na casa do agrinho, todos cuidam dE tudo.  
lá, o mosquito da dEnguE não tEm vEz. ElEs 
limpam, guardam E tampam as coisas. E não fica 
nEnhum lugar dEscobErto. assim, o mosquito não 
chEga. E não pica as pEssoas.

Dengue: uMA CAMPAnhA COM CArTAzeS
outro dia, agrinho lEu uma rEportagEm sobrE a história do 
cartaz. ElE dEscobriu quE há muito tEmpo os cartazEs são um 
mEio Eficaz dE comunicar coisas. como rEpórtEr do Jornal 
da Escola, ElE bolou uma campanha dE três cartazEs com 
informaçõEs sobrE o combatE ao mosquito da dEnguE, quE anda 
causando muitos Estragos. vamos confErir EssE planEJamEnto? 
você podE dEsEnhar os cartazEs!

“cartaZ #01 – vamos mostrar um mosquito da dEnguE dEntro 
dE um alvo. o mosquito parEcE um pErnilongo, só quE com listas 
prEtas E brancas. Junto com o dEsEnho, a mEnsagEm: ‘vamos 
acabar com o mosquito da dEnguE!’.”

“cartaZ #02 – vamos mostrar um pnEu Jogado Em um Jardim E 
acumulando água. Junto com a imagEm, as frasEs: ‘sEm água,  
o mosquito da dEnguE não sE rEproduz. acabE com os criadouros!”

“cartaZ #03 -  vamos mostrar um mosaico com as imagEns 
dos lugarEs E dos obJEtos Em quE o mosquito bota sEus ovos: 
pnEu, vaso dE planta, prato, caixa d´água dEstampada, piscina 
dEscobErta, potE dE água dE cachorro, calha Entupida E buraco 
no rEboco. Embaixo, a frasE: ‘é aqui quE mora o pErigo! sEm água 
acumulada, sEm mosquito’.”

36



TECENDO CONEXÕES: CIÊNCIA, INOVAÇÃO E ÉTICA

Coordenadora Pedagógica 
Patrícia Lupion Torres

Coordenação Editorial
Patrícia Lupion Torres

Texto
Rodrigo Wolff Apolloni, Patrícia Lupion Torres, Antônia Schwinden

Ilustração Capa
Ana Carolina de Bassi

Ilustrações
Nicholas Geraldo de Castilho Silva

Logotipo Coleção Agrinho
Ana Carolina de Bassi e Glauce Midori Nakamura

Projeto Gráfico
Glauce Midori Nakamura

Revisores
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E DO TURISMO - SEDEST  
Fernanda Goss Braga

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
Edilson José Krupek

Rosilaine Terezinha Durigan Mortella
Marcia Viviane Barbetta Manosso
Eliane Maria de Oliveira Andrade

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
Carlos Wilson Pizzaia Junior

ISAE
Cleverson Vitório Andreoli

SISTEMA FAEP/SENAR-PR
José Carlos Gabardo

AGRINHO
COLEÇÃO

5



UM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE DO SISTEMA FAEP/SENAR-PR E SEUS PARCEIROS

FEAPAES - PR
Federação das APAEs do Estado


