
                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 2 de agosto de 2012 
 

 Oi, 
 

 Numa das viagens de caminhão que fiz com meu 
pai, quando tinha 6 anos, 
encontramos uma coruja. Ele 
deixou que eu a adotasse. Tive, 
assim, minha primeira ave de 
estimação. Bem diferente!!  
 A pobrezinha estava com a asa machucada e tratei 
logo de cuidar dela, com a ajuda de meu pai, que tinha 
experiência em muitas coisas: ele também era mecânico e 
chegou a ser motorista de uma ambulância, quando jovem. 

Prosseguimos viagem. A corujinha seguiu com a gente, 
bem acomodada, até chegarmos na casa do meu primo Éder, 
em Cuiabá. Ele ficou com ela, pois era biólogo e cuidava de 
animais silvestres. 

Ao me lembrar disso, um dia desses, comentei com 
minha filha e ela disse que soube, na escola, de uma história 
real de coruja. Ouvi, gostei e recontarei para você! 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    IIII    
  

Meu nome é Barkev. Tenho 9 anos. 

Estou aqui para falar sobre a minha coruja e 

nossas aventuras. Seu nome é meio estranho 

– Athena. É o nome de uma deusa grega.  

Li em um livro que a coruja é o 

símbolo da sabedoria. Se a minha Athena é 

sabida eu ainda não sei (ela é novinha!). Só sei que ela 

dorme de dia e à noite dá muito trabalho, pois quer sair 

para caçar... 

 Um dia, lá na escola, eu disse que criava uma coruja. 

A minha professora, por coincidência, também criava, mas 

eram duas (um casal). Ela ficou tão contente, que falou 

disso durante quase toda a aula. Ao final, me deixou muito 

confuso quando disse que: 
 

TTTTTTTTooooooooddddddddoooooooossssssss        oooooooossssssss        ppppppppáááááááássssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrroooooooossssssss        ssssssssããããããããoooooooo        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeessssssss........        MMMMMMMMaaaaaaaassssssss        
nnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmm        ttttttttooooooooddddddddaaaaaaaassssssss        aaaaaaaassssssss        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeessssssss        ssssssssããããããããoooooooo        ppppppppáááááááássssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrroooooooossssssss........        

 



                                                                     

 
 

 

 

 

VVooccêê  ssaabbiiaa??  
Todos os VERTEBRADOS providos de PENAS são 

aves, inclusive os pássaros. Estes, porém, 

pertencem a um grupo zoológico bem 

caracterizado, constituindo a ordem 

Passeriforme.  
 

PARA VOCÊ SE LEMBRAR O QUE É UM VERTEBRADO, VEJA AÍ O ESQUELETO DE UM PÁSSARO, NATURALMENTE 

CHEIO DE OSSOS. VÉRTEBRA, NA VERDADE, É CADA UM DOS OSSOS QUE COMPÕEM A COLUNA VERTEBRAL,  
 

DDooiiss  eexxeemmppllaarreess  ddee  ppaasssseerriiffoorrmmeess  ffaammoossooss  
 
 

 
SABIÁ 

CANÁRIO 

 
 

Algumas AVES parecem ser PÁSSAROS, mas não são exatamente... 
 

Um exemplar de apodiforme 
 

BEIJA-FLOR  

 

       Um exemplar de psitaciforme 
 

PAPAGAIO 

 

ESCREVA A FRASE ABAIXO. CAPRICHE NA LETRA! 
    

TTTTTTTTooooooooddddddddoooooooossssssss        oooooooossssssss        ppppppppáááááááássssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrroooooooossssssss        ssssssssããããããããoooooooo        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeessssssss........        MMMMMMMMaaaaaaaassssssss        nnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmm        ttttttttooooooooddddddddaaaaaaaassssssss        aaaaaaaassssssss                
aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeessssssss        ssssssssããããããããoooooooo        ppppppppáááááááássssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrroooooooossssssss........ 

 
........ 

 
 

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO! 
   

OO  qquuee  vvooccêê  ppeennssaa  ddaass  ppeessssooaass  qquuee  uussaamm    

ssuuaass  bbaallaaddeeiirraass  oouu  eessppiinnggaarrddaass  ppaarraa  mmaattaarr  

ppaassssaarriinnhhooss  ee  oouuttrrooss  bbiicchhooss  ddee  ppeennaa  ee  aassaa??  
(Se você quiser, use as palavras da nuvem, 
aí ao lado) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 3 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

  Meu primo Éder, que trabalhava em um instituto 
de pesquisa e recuperação de animais silvestres, 
tratou logo de verificar qual era o estado de 
saúde da corujinha.  Ela estava bem e em pouco 
tempo voltaria a voar novamente. 
 Muito contente, me elogiou por 
eu ter cuidado dela. Disse ainda que 
eu levava jeito para ser biólogo ou 
veterinário.   

 Na hora de me separar da 
corujinha não deu para disfarçar minha tristeza. 
Sabia que era o mais certo a fazer, mas o coração 

da gente não consegue entender!  
 Depois da coruja tive outros bichos de estimação, 
alguns cachorros e uma cutia que apareceu, um dia, no fundo 
do quintal de casa. Mas esta é outra história! 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    IIIIIIII    

  

Depois que minha professora conversou sobre suas 
corujas e disse aquela frase enigmática, fiquei curioso e ao 
chegar em casa fui pesquisar sobre o assunto.  
 Descobri que todos os vertebrados 
providos de penas são AVES, inclusive os 
pássaros. Que a coruja é uma ave, mas 
não é um pássaro, assim como o beija-flor,  
a galinha, o pinguim também são aves e  
não são pássaros.  

Fiquei contente por descobrir muitas coisas sobre a 
Athena. Sei que ela é uma ave de rapina, uma caçadora que 
tem hábito noturno, enxerga bem no escuro e sua cabeça 
gira até 180 graus. E o melhor: ela é minha amiga. 

Quando eu sair novamente com o meu tio Mikael, para 
visitar seus amigos, eles não vão mais zombar por eu ter 
uma coruja como bicho de estimação. Direi a eles: 

 

AAAAAAAA        ccccccccoooooooorrrrrrrruuuuuuuujjjjjjjjaaaaaaaa        nnnnnnnnããããããããoooooooo        éééééééé        uuuuuuuummmmmmmm        ppppppppáááááááássssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrroooooooo,,,,,,,,        éééééééé        uuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaa        
aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaappppppppiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmm        hhhhhhhháááááááábbbbbbbbiiiiiiiittttttttoooooooossssssss        nnnnnnnnoooooooottttttttuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnoooooooossssssss........        

EEEEEEEE        éééééééé        mmmmmmmmuuuuuuuuiiiiiiiittttttttoooooooo        eeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa,,,,,,,,        ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeee!!!!!!!!        



                                                                     

 
 

 

 

 

 LLEENNDDAASS  EE  FFAATTOOSS  
 

Os gregos tinham a coruja como a ave da 

sabedoria. Outros povos, porém, ainda hoje 

acham que ela causa azar.   
 

Além de meter medo em muitas pessoas, o seu 
canto é visto como um sinal de mal agouro, 

como se ela vivesse apenas para anunciar tragédias, coisas ruins... 
 

O certo mesmo é que esta ave é muito útil ao equilíbrio do meio 
ambiente, pois é predadora. Ela ajuda a controlar a população de ratos, na 
cidade e no campo. A coruja caça e come justamente o que dá prejuízo ao 
homem: as pragas das plantações (insetos, lagartas) e os pequenos 
roedores. 

 

 

TToommeemmooss  ccuuiiddaaddoo  ccoomm  ssuuppeerrssttiiççõõeess  ee  ccrreennççaass  ppooppuullaarreess,,    
ppooiiss  ppooddeemmooss  aattéé  nnooss  ttoorrnnaammooss  ccrruuééiiss......  

  

ANIMAIS CAÇADOS, CONSUMIDOS OU EXTERMINADOS POR CONTA DISSO. 
  

CCAAÇÇAADDOOSS  PPAARRAA  RREETTIIRRAARREEMM  PPAARRTTEE  DDOO  SSEEUU  

CCOORRPPOO,,  CCOONNSSIIDDEERRAADDOO  EESSPPEECCIIAALL    
CCAAÇÇAADDOOSS  EE  EEXXTTEERRMMIINNAADDOOSS    

PPOORR  SSEERREEMM  CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  MMAALLÉÉFFIICCOOSS    
 Tubarão – barbatanas 
 Rinoceronte – chifre 
 Elefante – presas (marfim) 
 Boto – olhos e dentes  
 Raposa, guaxinim e coelho – pele 
 Faisão – penas 
 

Morcegos Serpentes 
Aranhas Sapos 
Lagartos Arraias 

Escorpiões Vespas 
e até os gatos pretos... 

 

.......Uma simpática ave, que não é pássaro, invadiu 
nos últimos anos as telas do cinema.  
.......Eles estão nos filmes Madagascar, Os Pinguins 
em Marcha, Happy Feet e Os Pinguins do Papai. 
.......Estes bichos de pena e nadadeira, tão 
conhecidos, vivem na Antártida, no pólo Sul, um 
lugar muito gelado! 
 

DDEESSAAFFIIOO 

 

Observe a figura e complete: 
 

O pinguim é uma ave  ______________, pois vive 
no mar. Alimenta-se  principalmente de ___________. No verão, a fêmea 
põe seus ______, mas quem os chocam são os machos. 
 

NNoo  ccaaççaa--ppaallaavvrraa  tteemmooss  mmaaiiss  aavveess,,  aallgguummaass  ttííppiiccaass  ddoo  BBrraassiill  
 

A R A R A A P D F T C B U N J K O P D F 
S D R E R T A I O E A P F W E T E Y S O 
R E A I U E T O C E M U T U M O Q R A C 

G F B Y R R O N C Y H D R E R J W A P A 
U G A C I F V S A Q O U Y G A A O R A R 

T V T U P O A S S W R J K Z E C A R E N 
A X U X H W R U R D R L G E B U I O L Ç 

R Q G E P T A C A N O Ç S F T S R E K T 
E S E V U T U C A N O B H G V X T S R U 

C O R U J A G T G H U M J K N C H X F R 
T D B Z E R Q X P I N G U I M G A C J A 

J I Y W E R O Y O P Z O Ç E H T E R B R 

U A S D F Ç G T J Q V J P A P A G A I O 

arara – pato – papagaio – tucano – coruja – pinguim – mutum - jacu 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 4 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Depois da minha experiência com a pequena ave, passei 
o resto da viagem sonhando em ser biólogo ou veterinário. 
Fiquei entusiasmado com a ideia de ser um profissional que 
lida com os animais. 
 E você, já pensou qual profissão deseja ter? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    IIIIIIIIIIII    

  

Muitas lições eu tenho aprendido ao cuidar da minha ave. 
Aliás, quem vive falando sobre “aprender certas 
lições” é o meu avô Stepan, que não me dá folga!! 
Principalmente quando eu tento fugir da minha 
primeira obrigação do dia: - limpar o cocô da 
Athena...  

O vô Stepan é um homem de muitas frases. 
Ele tem sempre uma na ponta da língua: 

– NNããoo  ddeeiixxee  nnaaddaa  ffoorraa  ddoo  lluuggaarr!! 
– TTooddooss  ttêêmm  ddooiiss  oouuvviiddooss  ee  uummaa  bbooccaa,,  eennttããoo  ffaallee  mmeennooss  ee  

oouuççaa  mmaaiiss!!    
– TTuuddoo  tteemm  ssuuaa  hhoorraa  ee  lluuggaarr  ((ddee  ffaazzeerr  iissssoo  oouu  aaqquuiilloo))  ee  

aaqquuii  nnããoo  éé  oo  llooccaall,,  nneemm  cchheeggoouu  aa  hhoorraa......   
E ele repete, repete, sem cansar...  
Assim eu acabo aprendendo muitas coisas, sabia? Mas a 

frase dele que mais me marcou até hoje foi essa:  

OOOOOOOO        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnnóóóóóóóóssssssss        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmoooooooossssssss        aaaaaaaa        ffffffffaaaaaaaazzzzzzzzeeeeeeeerrrrrrrr,,,,,,,,        ffffffffaaaaaaaaççççççççaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssss        

llllllllooooooooggggggggoooooooo!!!!!!!!        OOOOOOOO        ddddddddeeeeeeeeppppppppooooooooiiiiiiiissssssss        éééééééé        uuuuuuuummmmmmmm        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ffffffffooooooooggggggggeeeeeeee        

ddddddddaaaaaaaa        mmmmmmmmããããããããoooooooo,,,,,,,,        ccccccccoooooooommmmmmmmoooooooo        ppppppppaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        ggggggggaaaaaaaaiiiiiiiioooooooollllllllaaaaaaaa........................                        



                                                                     

 
 

 

 

 

DDaass  pprrooffiissssõõeess  mmoossttrraaddaass  nnaa  mmããoo  ddaa  oouuttrraa  ppáággiinnaa,,    
qquuaall  éé  aa  qquuee  vvooccêê  aacchhaa  mmaaiiss  iinntteerreessssaannttee??    

        

        

_____________________________________________________________ 
 

VVooccêê  ssaabbee  qquueemm  ssããoo  ttooddooss  ooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  aaíí  aabbaaiixxoo??  VVaammooss  
ddeessccoobbrriirr??!!  UUmm  ddeelleess,,  aalliiááss,,  nnããoo  éé  bbeemm  uumm  pprrooffiissssiioonnaall......    
 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

CCoommoo  lliiddaammooss  ccoomm  nnoossssoo  tteemmppoo??  
 

“O que nós temos a fazer, façamos logo! O depois é um 

tempo que foge da mão, como passarinho da gaiola...” 
 

agora X depois    |    fazer X enrolar    |    o dever X o prazer    
 

Como você tem lidado com o seu tempo? Tempo de estudar, de ajudar em 
casa, de ler, de aprender coisas novas?! Diga aí!! 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

  

FFrraasseess  mmuuiittoo  lleeggaaiiss  ddee  ccrriiaannççaass  
  

− Relâmpago é um barulho rabiscando o céu. 

− Palhaço é um homem todo pintado de piadas. 

− Paciência é uma coisa que mamãe perde sempre. 

− Sono é saudade de dormir. 

− Deserto é uma floresta sem árvores. 

− Felicidade é uma palavra que tem música. 

− Rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. 

− Vento é ar com muita pressa. 

− Cobra é um bicho que só tem rabo. 

− Esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. 

− Alegria é um palhacinho no coração da gente. 

− Calcanhar é o queixo do pé. 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 5 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Criança às vezes muda de ideia muito rápido!  
 Pois foi o que aconteceu quando meu 
pai me levou, na viagem de volta, para 
conhecer um tio-avô, que morava no Mato 
Grosso do Sul, na região do Pantanal.   
 Vô Abdias era vaqueiro. E eu nunca 
tinha visto alguém, como ele,  que laçava e 
jogava boi no chão, puxando pelo rabo... 
 Ele também cavalgava e seu corpo 

parecia que ficava grudado na sela do cavalo. Percebi isso, 
pois dei uma volta montado em uma égua mansa e eu pulava 
em cima dela feito pipoca!!  
 Além disso, ele era 
especialista em fazer comida 
pantaneira, como o arroz 
carreteiro servido no café da 
manhã, que lá tem um nome muito 
engraçado: Quebra Torto! É para matar a fome dos peões, 
que acordam torto de fome... 
 Saí do Pantanal jurando que ia me tornar vaqueiro!! 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    IVIVIVIV    
   

   

 Eu comentei sobre o meu tio Mikael, o meu avô Stepan, 
mas ainda não apresentei os meus pais. Pois chegou a hora.  
 Seus nomes não são muito comuns, pois somos 
descendentes de armênios: ARAM é o 
nome do meu pai e NAZELI o da minha 
mãe. 
 Quando eu comecei a estudar, era 
muito chato ficar dando explicação sobre o 
nome dos meus familiares...  
 Hoje eu já me acostumei. O difícil 
mesmo é explicar sobre a Armênia, a terra dos meus avós...  
 - É uma cidade? É um país? É muito longe daqui?  
      O meu avô, então, me ajudou a memorizar esse pequeno 
texto, que eu consigo até hoje repetir de cor: 

      A Armênia é um pequeno país, 
localizado numa região montanhosa entre a 
Europa e a Ásia. Faz fronteira com a 
Turquia, a Geórgia, o 
Azerbaijão e o Irã. Seu 
povo é trabalhador e 
hospitaleiro. 

MONTE ARARAT, NA ARMÊNIA. 
 

Dizem que a Arca de Noé foi 

parar  no seu topo, quando 

baixaram as águas do Dilúvio...  



                                                                     

 
 

 

 

 

OOss  ddeesscceennddeenntteess  ddee  aarrmmêênniiooss  mmaaiiss  ffaammoossooss  ddoo  
BBrraassiill  

 

           Os dois atores abaixo são bem conhecidos do grande público, pois 
atuam em novelas da televisão. Seus próprios nomes mostram a origem, a 
herança dos seus pais e antepassados armênios.   
 

 

    

Stepan Stepan Stepan Stepan 
NercessianNercessianNercessianNercessian    
 

    

Aracy Aracy Aracy Aracy 
BalabanianBalabanianBalabanianBalabanian    

   
 

 

NNoossssooss  bbrraassõõeess  
 

        O brasão é um desenho criado para identificar indivíduos, famílias, clãs, 
cidades, regiões e nações. O brasão do Brasil é este aí: 
 

 
 

Vocês já o conheciam? Aliás, o que se comemora em 15 de novembro? 
 

___________________________________________________________________ 

    

O brasão da Armênia, muito bonito, é 
este: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E o nosso, de Rondônia, faz lembrar o 
Forte Príncipe da Beira, a EFMM e 
outros elementos:  

 

AApprroovveeiittaannddoo  oo  bbrraassããoo  ddee  RRoonnddôônniiaa,,  tteemmooss  aallgguummaass  ppeerrgguunnttaass  
aa  ffaazzeerr..  PPeessqquuiissee  ee  rreessppoonnddaa  nnoo  ccaaddeerrnnoo..  
 

a) Onde se localiza o Forte Príncipe da Beira? Na beira de que rio ele fica? Do outro 
lado deste rio existe um país vizinho; qual o seu nome? 
 

b) Dizem que estamos no centenário da inauguração da 
EFMM (1912-2012)... Mas o que significa mesmo esta 
sigla? Ela ligava duas importantes cidades: quais? 
 

c) Os dois ramos presentes neste brasão mostram as 
riquezas da nossa agricultura. Do lado esquerdo nós temos o café, do lado direito 
o cacau. Hoje, no entanto, a nossa maior riqueza vem de outro produto da 
natureza (bem animal!). Qual? 
 

d) Rondônia antes de se tornar Estado (a nova estrela no azul da União) , em 1981, 
foi antes um Território Federal, criado em 1943 (estas duas datas estão lá no 
brasão!). Qual o nome deste Território? Dica: é o nome de um dos principais rios 
de Rondônia:)) Ultradesafio: em que ano surgiu o Território Federal de Rondônia?! 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 6 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Assim como a família do Barkev, parte da minha 
família também veio de outros países.  
 Minha avó, por parte de mãe, veio da Espanha. Meu 
tataravô materno era africano (veio para cá como escravo).  
 No lado paterno, um tataravó meu era holandês e o 
outro também era africano. 
 Miscigenação é o nome que se dá à mistura de etnias 
(ou raças, como ainda se diz por aí).  
 Com essa mistura toda aí acima eu fiquei com a pele 

branca, o cabelo meio 
enrolado e o nariz bem 
achatado.  
 Sou, com orgulho, 
um negro de pele branca. 
Ou seria um branco com 
sangue negro? Tanto faz! 
Não  descobri  ainda se eu 

MONUMENTO DAS TRÊS RAÇAS, EM GOIÂNIA, GOIÁS.  

tenho ancestrais indígenas. É bem possível que sim!   
 E a sua mistura, como é?! 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    VVVV    
   

   

 Eu apresentei quase toda a minha família. Faltaram os meus 
irmãos, que são apenas três (este apenas fica por conta do meu 

pai, pois se fosse da vontade dele, eles teriam tido mais uma “meia 
dúzia de meninos”).   
 Seus nomes também são um pouco diferentes...  
 Somos três meninos: ATOM, NAZAR e eu, que sou o mais 
novo, o caçula. Antes de mim nasceu uma 
menina, a LUCIN.   
 O nome da minha coruja é grego e 
não armênio. Sabem por quê? É que o 
esposo da minha tia, o tio Egeu, nasceu 
na Grécia. Um dia, passeando em sua 
casa, ele me mostrou um livro de nomes 
de bebês (em grego!). Depois de ouvir 
muitos nomes engraçados e esquisitos, 
achei bonito o de Athena e o escolhi para a minha coruja.  
 Tio Egeu mora em uma cidadezinha chamada Chuí, no Rio 
Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Lá fica o famoso 
“Arroio do Chuí”, um dos pontos extremos do Brasil.   
 Ele falou tanto nesse tal de “arroio, mas eu acabei ficando 
sem saber o que era isso, durante muitos dias, pois meu tio não 
terminou a conversa, nem me explicou e foi pescar... 



                                                                     

 
 

 

 

 

OOss  ppoonnttooss  ggeeooggrrááffiiccooss  eexxttrreemmooss  ddoo  BBrraassiill  

 

Para não esquecer mais, copie abaixo os pontos extremos: 

N (Norte)  
___________________________ 

S (Sul)  
___________________________ 

L (Leste)  
___________________________ 

O (Oeste) 
___________________________ 

O tio de Barkev foi pescar, talvez em um rio. E você, já pescou alguma vez?   
 

 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 7 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 O tio Egeu, do Barkev, mora na fronteira entre o 
Brasil e o Uruguai. 

.......Um tio meu, o Ari, mora 
também numa cidade de 
fronteira, aqui em Rondônia.  
.......Do lado de cá, Guajará-
Mirim. No meio, o rio Mamoré. 
.......Do outro, Guayaramerín, 
onde moram os parentes de sua 
esposa, que é boliviana.  
.......Comi muitas saltenhas 
feitas pela tia Dolores, quando 
estive lá. 
.......Aprendi que este salgado se 
faz sempre com pollo (pôlho), 
que eu não sabia o que era, mas 
descobri: frango. 
.......Eu disse, então, brincando: 

“Suspeitei desde o princípio!” Minha tia entendeu a piada, 
riu muito e disse: “Ah, El Chapulín Colorado!” 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    VVVVIIII    
   

   

 Tio Egeu voltou da pescaria com o meu pai, no Rio 
Cautário, no Vale do Guaporé. Eles fazem pesca esportiva. 
Pescam e devolvem o peixe para o rio. Alguns acham meio 
esquisito, mas hoje milhares de pescadores fazem isso.   
         – Voltamos com qquuiillooss  ddee  ffoottooggrraaffiiaa, disseram brincando... 
 Eu, na verdade, estava querendo mesmo era saber o que 
era um “arroio”. E arroio, para minha decepção, era 
simplesmente “pequeno rio, córrego, ribeirão, riacho, igarapé”...   
         A conversa naquele dia se resumiu em rios, peixes e 
pássaros. Eu não sabia, mas meu tio era um biólogo e 
especialista em passarinho! 
 Pensei logo em conseguir uma consulta de graça! Busquei 
a Athena, que estava dormindo e pedi que ele a examinasse. 
Será que ela estava bem de saúde?! Aprendi, então, uma lição 
por ter confundido as profissões. Veja o que tio Egeu me disse, 
com toda a calma do mundo: 
 

--------        OOOOOOOOssssssss        bbbbbbbbiiiiiiiióóóóóóóóllllllllooooooooggggggggoooooooossssssss        ppppppppooooooooddddddddeeeeeeeemmmmmmmm        aaaaaaaattttttttéééééééé        ssssssssaaaaaaaabbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr        sssssssseeeeeeee        uuuuuuuummmmmmmm        
aaaaaaaannnnnnnniiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaallllllll        eeeeeeeessssssssttttttttáááááááá        ssssssssaaaaaaaaddddddddiiiiiiiioooooooo        oooooooouuuuuuuu        ddddddddooooooooeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaassssssss        
qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeemmmmmmmm        ccccccccuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddooooooooeeeeeeeennnnnnnnççççççççaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeee        bbbbbbbbiiiiiiiicccccccchhhhhhhhoooooooo        ssssssssããããããããoooooooo        oooooooossssssss        
vvvvvvvveeeeeeeetttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnáááááááárrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss        ((((((((mmmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        ddddddddoooooooossssssss        aaaaaaaannnnnnnniiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiissssssss))))))))........ 
 



                                                                     

 
 

 

 

 

OOss  ddooiiss  ccuuiiddaamm  ddee  bbiicchhooss,,  mmaass  ccaaddaa  uumm  aaoo  sseeuu  mmooddoo!!  
 

BIÓLOGO  
 

Profissional da "ciência que estuda os seres 
vivos": botânicos (que estudam plantas), 
zoólogos (que estudam animais) e, ainda, 
há os ecologistas,  os geneticistas etc. 

VETERINÁRIO  
 

Médico que diagnostica (descobre) e trata de doenças dos 
animais. Alguns deles cuidam mais de grandes animais (bois, 
cavalos etc.); outros de animais de pequeno porte, os pets, 
como gatos, cachorros e outros bichos domesticados.  
        

BBiióóllooggooss  ffaammoossooss..  DDeessccuubbrraa  qquueemm  ssããoo  eelleess!!  
  

 
        

RICHARD 
 

__________________________  
 
___________________________ 
 
___________________________        

DARWIN 
  
__________________________  
 
___________________________ 
 
___________________________        

PPáássssaarroo--ssíímmbboolloo  ddooss  ppaaíísseess  
 

        Meu avô, que não perde 
nenhuma oportunidade de falar 
sobre a sua Armênia, aproveitou a 
conversa sobre os pássaros para 
apresentar o grou, considerado o 
pássaro-símbolo do seu país.  
       Trouxe dois desenhos para que o 
conhecêssemos e comentou que o 
grou é uma ave migratória e seus 

bandos voam numa formação em V, como os gansos.  

 

AA  nnoossssaa  mmaajjeessttaaddee,,  oo  ssaabbiiáá......  
 

Sabiá-laranjeira, pássaro-símbolo do Brasil  
 

         O sabiá foi o escolhido 
entre quase 2.000 espécies 
como o nosso pássaro-
símbolo. Mas nem todo 
mundo concordou com 

esta decisão. Alguns achavam que a ararajuba deveria representar o país 
(ela tem as cores verde e amarela); outros desejavam 
como símbolo o tucano e seu longo e belo bico... 
        E você, qual escolheria entre os três?  Por quê?  

 

__________________________________________  
 
 

 

___________________________________________ 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 8 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Tio Ari, de Guajará-Mirim, é o caçula entre os meus 
tios. Ele, que é psicólogo, foi o único a se formar, entre seus 
seis irmãos e uns vinte  primos. 
 - Mas não foi fácil! – eles nos contava, sem cansar, 
quando íamos para a sua casa, nas férias.  
 A gente já sabia toda a história de cor: 
 » Ele havia aprendido a ler, lá no seringal, aos dez anos 
de idade, graças a uma tia sua, que foi morar com eles.  
 » Lia à luz de lamparina, até o dia amanhecer, 
principalmente livros como A Ilha do Tesouro... 
 » Vivia dizendo que ia “correr o mundo”, viajar por 

todos os lugares, conhecer 
países e pessoas, até que 
conseguiu ir para Belém 
estudar, aos vinte e poucos 
anos. 
» Que, entre seus melhores 
amigos, estavam os livros... 

 Ele, muito esperto, nos colocava para ler, dizendo que 
a cada livro lido nós podíamos escolher o que fazer! 

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    VVVVIIIIIIII    
   

   

  Quando meu pai e seus amigos voltam de uma pescaria 
as conversas lá em casa giram em torno das ffaaççaannhhaass dos 
pescadores:  
 - Aquele sim era valente!! Um ttuuccuunnaarréé de uns 20 quilos 
que quase arrastou o barco... 
 - Isso não foi nada!! Eu demorei foi quase duas horas para 
arrancar o ddoouurraaddoo da água... 
 Minha mãe meio sério diz:  

””””””””EEEEEEEElllllllleeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeee        ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeeemmmmmmmm        ssssssssoooooooozzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhoooooooossssssss        eeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeppppppppooooooooiiiiiiiissssssss        aaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnddddddddaaaaaaaa        
ssssssssoooooooommmmmmmmoooooooossssssss        oooooooobbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiiggggggggaaaaaaaaddddddddaaaaaaaassssssss        aaaaaaaa        oooooooouuuuuuuuvvvvvvvviiiiiiiirrrrrrrr        mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeee        

ppppppppeeeeeeeessssssssccccccccaaaaaaaaddddddddoooooooorrrrrrrr........................”””””””” 
 Nessa hora meu pai, que já revelou as fotos, coloca todas 
na mesa e diz:  
 - Aqui está aqui a prova! Eu posso aumentar um 
pouquinho o peso dos peixes (pois não levo balança), mas que 
eu não minto, isso eu não faço nunca!! 
 Eu acredito que o meu pai não mente – apenas inventa, 
exagera um pouco... Mas uma coisa é certa: meu pai é machista. 
Quem diz isso é a Lucin, minha irmã: 
 - Eles vão pescar e nunca me levam! Dizem que o 
ambiente não é apropriado para mulheres... Isso é um absurdo! 
Em pleno século XXI e temos que ficar em casa. Na hora de 
limpar e fritar os peixes eles se lembram de nós...  



                                                                     

 
 

 

 

 

OO  cciinneemmaa  nnããoo  vviivvee  sseemm  ooss  lliivvrrooss,,  sseemm  aass  rreevviissttaass  
eemm  qquuaaddrriinnhhooss,,  sseemm  ooss  rrootteeiirrooss......  

 

.......Este livro aqui ao lado, foi lançado em 1900.  
 

.......Em 1939 tornou-se filme. Um dos primeiros filmes 
coloridos e que tinha muitos efeitos especiais em uma 
época em que nem sonhávamos ter em casa: 
   . computador 
   . telefone celular 
   . vídeo, microondas e outras coisas tão comuns, hoje... 
.  

......A Disney relançará este filme em 2013, com um novo 
roteiro. Veja o cartaz! 
 

......Descubra, agora, quais destes FFIILLMMEESS aí 
abaixo foram livros ou histórias em 
quadrinhos antes de irem para a telona. 
 

Harry Potter L (  )  HQ (  ) 
Os Vingadores L (  )  HQ (  ) 
Crepúsculo  L (  )  HQ (  ) 
As Crônicas de Nárnia  L (  )  HQ (  ) 
O Homem Aranha L (  )  HQ (  ) 
As aventuras de Tintim L (  )  HQ (  ) 
Marley e Eu  L (  )  HQ (  ) 
O Homem de Ferro L (  )  HQ (  ) 
Sherlock Holmes L (  )  HQ (  ) 
X-Man L (  )  HQ (  ) 
O Senhor dos Anéis L (  )  HQ (  ) 
O mistério de Feiurinha L (  )  HQ (  ) 
Capitão América L (  )  HQ (  ) 
Tropa de Elite L (  )  HQ (  ) 

  HHiissttóórriiaass  ddee  ppeessccaa,,  mmeennttiirraass  ddee  ppeessccaaddoorr......  
 

PEIXE DIFÍCIL 
 

Josemberg Lino de Souza,  
pescador e contador de casos 

 

Certo dia, dois pescadores se 
encontraram-se para uns “dois dedos 
prosa” e um deles resolveu contar a 
sua tentativa de tirar um peixe da água. 
 

- Comprade, você não pode imaginar 
como foi a briga para tentar tirar um 
peixe para fora d´água, ontem...  
 

Quando o bicho fisgou, a puxada foi tão 
forte, que não consegui puxar sozinho. 
 

Então, amarrei a linha em meu cavalo e 
nada de tirar o bichão...  
 

Amarrei o cavalo na camioneta e lá vai 
força! Eu acelerava, o cavalo puxava e 
nada! Nada do bicho sair...  
 

Resolvi, depois de muito pensar, 
amarrar a camioneta num trem que 
estava passando bem naquele 
momento. 
 

O trem, com toda sua força, puxou a 
camioneta, que arrastou o cavalo, que 
puxou o peixe...  

- Eta, só assim você conseguiu, então!? 
 

- Bem, o peixe não consegui tirar não, 
mas que eu acabei entortando o rio, isso 
eu consegui!!!  

..................................................... 
 

ISSO É VERDADE!! 
 

Um pescador do norte da Tailândia 
capturou um peixe-gato de tamanho 
recorde, com 239 quilos. Abriu, limpou, 
preparou e comeu...    

O enorme peixe-gato, considerado o 
maior peixe de água doce já encontrado, 
foi pescado no Rio Mekong, onde há  
mais espécies de peixes gigantes em 
todos os rios do mundo. 
 

Para saber se é verdade mesmo, conecte 
e acesse o endereço: 

http://bit.ly/peixe-gato 



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 9 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Lucin, a irmã de Barkev, dizia que o seu pai era muito 
machista.  
 O meu também era – não ajudava em quase nada em 
casa; era um folgado:(   
 Muitos outros milhões de homens pelo mundo ainda 

não aprenderam a conviver bem 
com suas esposas e filhos.  
 Felizmente, outros tantos já 
aprenderam a não ser um peso na 
costa alheia (veja aí este 
interessante cartum do Biratan, de 
Belém-PA). 
.......A minha irmã mais velha já 
conseguiu encontrar um homem 
menos machista.  
.......Ele a ajuda a cuidar da casa - 
cozinha, lava e passa roupa, limpa 

tudo. E ainda decidem as coisas juntos, sem brigar.  
.......Ela aprendeu com ele a gostar de uma coisa que até 
pouco tempo era quase exclusividade  masculina – futebol...   

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    VVVVIIIIIIIIIIII    
   

 

  Nessa última pescaria a conversa mudou um pouco de 
rumo. O tio Egeu trouxe quilos de fotografia de pássaros e de 
quelônios.  
 - Quelônios, tio? Isso morde? – perguntei brincando. 
 - Só mordem quando fecham a boca... – respondeu. 
 Como o tio Egeu não perde uma oportunidade de dar 
aulas de biologia, conforme diz meu irmão Atom, ele explicou:  
 --------        OOOOOOOOssssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeellllllllôôôôôôôônnnnnnnniiiiiiiioooooooossssssss        mmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        ccccccccoooooooonnnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeecccccccciiiiiiiiddddddddoooooooossssssss        ssssssssããããããããoooooooo        aaaaaaaassssssss        
ttttttttaaaaaaaarrrrrrrrttttttttaaaaaaaarrrrrrrruuuuuuuuggggggggaaaaaaaassssssss........        MMMMMMMMaaaaaaaassssssss,,,,,,,,        ppppppppoooooooorrrrrrrr        iiiiiiiinnnnnnnnccccccccrrrrrrrríííííííívvvvvvvveeeeeeeellllllll        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeççççççççaaaaaaaa,,,,,,,,        
eeeeeeeesssssssstttttttteeeeeeeessssssss        aaaaaaaannnnnnnniiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeemmmmmmmm        àààààààà        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        ddddddddoooooooossssssss        rrrrrrrréééééééépppppppptttttttteeeeeeeeiiiiiiiissssssss........   
 - Répteis? Mas os répteis não são apenas as cobras?  
 - Os jacarés, as tartarugas, as serpentes, as iguanas, os 
lagartos pertencem a uma mesma classe, a reptília, por isso são 
répteis...  
 Como eu fiquei de boca aberta, ele puxou um livro que 
sempre carrega na bolsa e me fez ler um pequeno trecho: 
       Os quelônios são répteis e desenvolveram um sistema de 
proteção que é único entre os vertebrados – a carapaça. Eles habitam 
os oceanos, rios ou florestas tropicais e estão na lista dos maiores 
répteis do mundo. 
 Lembrei-me de um crocodilo de 6 metros que vi na 
televisão e me arrepiei de medo! Fora os calangos, quero ficar 
bem longe da maioria dos répteis!! 



                                                                     

 
 

 

 

 

Nós falamos de relacionamento entre um casal e esquecemos de dizer 
que eles também se desentendem...  
 

Não chega a ser uma guerra dos sexos, mas às vezes 
chega bem perto disso. 
 

Li  uma  pesquisa  sobre  estes  desentendimentos e  
os motivos que levam um casal a “se estranharem” são:  

 

. questões envolvendo os filhos  

. o tempo que (não) passam juntos  

. questões em torno do dinheiro  

. a divisão das tarefas domésticas  

. o relacionamento amoroso do casal. 
 

Como os filhos não podem ficar fora  
 

do lar (de casa) 
da vida do casal (dos pais) 

das alegrias e tristezas em família 
 

o que eles podem fazer? Diga aí!! 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

SSeennhhoorr  ee  SSeennhhoorraa  TTRRAACCAAJJÁÁ  
Nome científico: Podocnemis unifilis 

Local onde vive: América do Sul 

Peso: mais ou menos 8 kg 

Tamanho: em torno de 45 cm (adulto)  

Expectativa de vida: de 60 a 70 anos 

Alimentação: onívora (comem-tudo!) 

As fêmeas põem de 4 a 35 ovos. 
 

Como a desova é feita na areia ou no 
mato, sem a proteção suficiente, poucos ovos sobrevivem aos predadores (bicho e 
gente!).  
 

Seus ovos e sua carne 
é muito apreciada 
pelos ribeirinhos e 
por gente das 
cidades.  
 

Por isso, a espécie foi 
classificada pela Lista 
Vermelha da União 
Internacional pela 
Conservação da 
Natureza (IUCN), 
como ameaçada e 
vulnerável. 
 

Um projeto de preservação ambiental tem conseguido proteger o tracajá no Vale 
do Guaporé. Falando nisso, seu desafio é descobrir o nome da cidade deste 
projeto que tem dado certo (o Forte Príncipe da Beira fica neste município).  



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 10 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 Uma dos bichos que mais me 
chamou atenção quando eu cheguei 
adolescente em Rondônia, há trinta e 
poucos anos, foi o camaleão. 
 Bastava a gente encontrar um pé 

de embaúba e lá estava um 
camaleão passeando, tomando 
sol, todo tranquilo... 
.......Tranquilo de verdade, pois a 
molecada não tinha coragem de 
mexer com eles. Nem de jogar 
pedra, pois todo mundo já tinha 

ouvido falar sobre o quanto doía uma chicotada de rabo!! 
 Como dizia um amigo meu: “Menino pode ser danado, 
pode aprontar, mas não é doido de fazer tudo o que dá na 
telha”! Era verdade (e eu espero isso seja verdade ainda;)   
 Além do camaleão, nós queríamos distância de duas 
formigas da mata, muito perigosas (a gente, naquele tempo, 
sempre morava perto da floresta!). As formigas lava-pés e 
as tocandiras (ou tocandeiras/tucandeiras).  

Barkev Barkev Barkev Barkev ----    IIIIXXXX    
   

   

  Bem, depois de aprender um pouco sobre os tracajás, 
interessei-me pelos quilos de fotografia de pássaros que o tio 
Egeu mandou revelar.  
 Eu nem sabia que existia ornitólogo, o biólogo que se 
especializa em estudar os pássaros. Tio Egeu era um desses! 
 Tia Myrna, a irmã do meu pai e esposa do tio Egeu, 
suspirou ao ver as fotografias e disse:  
         - Chegaram os “meus concorrentes”. Eu agora não verei 
este homem por mais uns três dias!! 
 Naqueles três dias, para alegria do nosso paladar e do 
nosso estômago, minha mãe e tia Myrna não saíram da cozinha, 
inventando e reinventando as coisas mais gostosas do mundo.  
 Eu pedi logo o meu prato 
preferido: quibe de forno (aappssee  kkuuffttee 
em armênio). Não sei fazer ainda 
sozinho, mas ajudo minha mãe.  
 A parte que eu mais gosto é 
quando tia Myrna explica, pela 
centésima vez: 

PPPPPPPPeeeeeeeegggggggguuuuuuuueeeeeeee        uuuuuuuummmmmmmm        ppppppppuuuuuuuunnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        mmmmmmmmaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaa        ((((((((ttttttttrrrrrrrriiiiiiiiggggggggoooooooo        
ccccccccoooooooommmmmmmm        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeee))))))))        eeeeeeee        aaaaaaaappppppppeeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmm        aaaaaaaassssssss        dddddddduuuuuuuuaaaaaaaassssssss        

ppppppppaaaaaaaallllllllmmmmmmmmaaaaaaaassssssss        ddddddddaaaaaaaa        mmmmmmmmããããããããoooooooo        aaaaaaaattttttttéééééééé        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrr        uuuuuuuummmmmmmm        ddddddddiiiiiiiissssssssccccccccoooooooo........        



                                                                     

 
 

 

 

 

A tocandira ou tocandeira e sua prima, a formiga-
gigante ou carnívora-gigante, são originárias da 
região amazônica. São muito semelhantes. 
 

A tocandira verdadeira é menos pior que a sua prima 
(chamada tocandira-falsa).  
 

A “falsa”, mais danosa, introduz em suas presas seu 
veneno, mortal para insetos, lagartos, ratos e outros animais pequenos.   
 

Uma coisa a favor dos humanos é que elas só atacam quando incomodadas.   
 

........................... 
 

As formigas de fogo ou lava-pés, ao contrário de suas parentes  
distantes, são mais perigosas, por atacarem seres humanos e os 
animais quando estão fazendo suas correições (marcha em fila de 
centenas delas) ou quando perturbadas. 
 

Em 1993, na cidade de Envira, no Amazonas, houve uma invasão as  
destas formigas, ferindo crianças e adultos, matando pequenos 
animais e prejudicando as plantações. 
 

AAss  ffoorrmmiiggaass  nnoo  cciinneemmaa  ee  nnaass  hhiissttóórriiaass  eemm  qquuaaddrriinnhhooss   
 

Desafio para você: descubra o nome dos filmes e da formiga-personagem do 
Maurício de Sousa (da Turma da Mônica). 

  
 

  
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

CCoomm  qquuaannttooss  vveerrbbooss  ssee  ffaazz  uumm  qquuiibbee  ddee  ffoorrnnoo?? 
 
O seu desafio agora será descobrir qual vveerrbboo encaixa nas frases incompletas. 
Precisamos ajudar a tia Myrna a preparar logo este quibe! 
 

IINNGGRREEDDIIEENNTTEESS  &&  MMOODDOO  DDEE  PPRREEPPAARRAARR  
 

2 xícaras de trigo lavado 3 vezes. 

_____________10 minutos de molho. 

Espremer e reservar 
 

(...)  
 

Para a massa 

_______________o trigo com 650g (ou 3 
xícaras) de carne moída. 

___________ uma cebola, colocar meia 
colher de pimenta síria. 

________________ com sal. 

Misturar bem, amassar com água gelada.   

Para o recheio 
 

2 colheres de sopa de manteiga 
 

Colocar o restante da carne moída para 
________________. 

Colocar uma cebola picadinha.  

Quando ficar transparente ____________ 
o fogo. 

Pegue um punhado da massa (trigo com 
carne). 

_______________sempre a mão na água 
gelada e aperte a massa com as duas 
palmas da mão, até formar um disco. 
 

Vá colocando por cima do recheio até 
_____________toda a assadeira. 
 

Faça um pouco de pressão, para que o 
recheio não solte da massa depois de 
assado. 

______________ em fatias e coloque 
bolinhas de manteiga por cima do quibe. 

Leve ao forno médio por 30 min. 

_____________ acompanhado de salada 
picadinha. 

Grato a Myrna Kouyomdjian, do www.cozinhaarmenia.com.br 
 

S i r v a  d e i x a r  c o r t e  r a l a r  r e f o g a r    

C o b r i r  m i s t u r a r  t e m p e r a r  m o l h e  d e s l i g a r     



                                                                     

 
 

 

 

 

Porto Velho, 11 de agosto de 2012 
 

 Oi,  

 

 O Barkev já ajuda sua mãe a cozinhar. Deve auxiliá-la 
também em outras tarefas domésticas.  
 No meu tempo de criança os meninos tinham vergonha 
de ajudar em casa, pois diziam que isso era coisa de mulher!!  
 Minha mãe, que era costureira, não queria nem saber 
dessa conversa!   
 Limpar a casa era minha tarefa. Ela 
fazia questão de receber suas clientes em 
um ambiente bem asseado. 
 Não era fácil, pois o piso lá de casa 
era de assoalho, de madeira. Eu tinha, 
então, que passar ppaallhhaa  ddee  aaççoo com o 
eessccoovvããoo (este objeto aí que sua mãe ou a sua avó conhecem) 

.......Depois eu varria, passava um pano para tirar o 
pó e aplicava a cceerraa. Para lustrar, eu passava de 
novo o escovão com uma ffllaanneellaa ou uma peça velha 

de lã, que deslizava ainda mais. Ficava tudo brilhando!  
 Eu tinha 12 anos e aprendi muitas lições ao ajudar 
minha mãe. E ainda sobrava tempo para estudar, fazer as 
tarefas da escola e brincar... 

Barkev Barkev Barkev Barkev ––––    XXXX    
     

 Eu não disse (e ninguém me perguntou!), mas tudo isso 
aconteceu agora em julho, nas férias. Pena que férias de julho 
passam tão rápido! Quando a gente vê já está novamente em 
sala de aula... 
 Eu gosto muito de estudar, dos meus colegas (alguns são 
amigos de verdade) e dos professores. Mas estas últimas férias 
eu não queria que acabasse nunca! Logo agora que eu comecei 
a entender um pouco mais sobre os pássaros...  
 Tio Egeu teve que voltar para o Rio 
Grande do Sul, pois trabalha com educação 
ambiental nas escolas de lá. Adeus folga para 
ele! 
 Acabou a moleza para mim também. 
Agora é estudar e estudar. Além de cuidar da 
Athena, fiquei com dois livros para ler (e fazer 
resumo, pois tio Egeu e tia Myrna querem ter 
certeza que eu estou aprendendo).   
 O livro emprestado pelo tio Egeu é sobre pássaros.  
 O livro que tia Myrna me deixou tem um título comprido e 
muito sugestivo, segundo minha mãe:  

OOOOOOOO        nnnnnnnnoooooooovvvvvvvvoooooooo        hhhhhhhhoooooooommmmmmmmeeeeeeeemmmmmmmm::::::::        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhaaaaaaaa,,,,,,,,        ccccccccoooooooozzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaa,,,,,,,,        ccccccccuuuuuuuuiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa        ddddddddoooooooossssssss        
ffffffffiiiiiiiillllllllhhhhhhhhoooooooossssssss        eeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaa        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        nnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmoooooooorrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrr        eeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnnqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaarrrrrrrr        

ssssssssuuuuuuuuaaaaaaaa        eeeeeeeessssssssppppppppoooooooossssssssaaaaaaaa        ttttttttooooooooddddddddoooooooossssssss        oooooooossssssss        ddddddddiiiiiiiiaaaaaaaassssssss........................                
 Ninguém merece uma tia dessas! 
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Enquanto você pinta as cenas acima conversaremos sobre um assunto polêmico! 
 

MMaass  aass  ccrriiaannççaass  nnããoo  ssããoo  
pprrooiibbiiddaass  ddee  ttrraabbaallhhaarr??!!  

 

A Constituição Federal realmente proíbe o trabalho infantil. Só se pode começar 
a trabalhar (fora de casa, com carteira assinada, 8 horas por dia) aos 16 anos. Dos 
14 aos 16 anos pode-se trabalhar/estagiar como aprendiz. 
 

Mas será que ajudar em casa, em pequenas tarefas, é considerado trabalho 
infantil? NÃO! 

Nenhum adulto (pai, mãe ou responsável por uma criança)  
                          será impedido de educar um filho, afilhado, sobrinho ou neto   
                                    o ajudando a aprenaprenaprenaprender a fazer as der a fazer as der a fazer as der a fazer as tarefas domésticastarefas domésticastarefas domésticastarefas domésticas. 
 

PPeessqquuiissaa  ddee  OOppiinniiããoo  
 

Vamos aprender a fazer investigação científica?!  
 

Com o auxílio do professor/a vocês farão uma pesquisa e estas informações serão 
colocadas no mural para todo mundo ler.   
 

Primeiro passo: escolher as perguntas que serão feitas aos alunos das outras 
turmas (de 1º ao 5 ano, da manhã ou da tarde) 
 

Segundo passo: entregar o formulário da pesquisa corretamente preenchido para 
o/a professor/a. 
 

Terceiro passo: ajudar o/a professor/a a organizar as informações.  
 

.......Para facilitar a montagem 
do formulário de pesquisa  
listamos algumas tarefas que as 
crianças costumam fazer para 
ajudar em casa. 
 
 

Lavar, secar e guardar a 
louça 

Levar a roupa para o 
tanque  

Alimentar os animais 

Ajudar a lavar o carro ou a 
moto  

Pôr e tirar a mesa do café, 
almoço ou janta 

Ajudar a arrumar as 
compras 

Ajudar a fazer comida Limpar o pó dos móveis Varrer e arrumar o quarto 

Recolher e colocar o lixo 
fora. 

Dobrar e guardar as roupas Varrer o quintal, a calçada 

Regar as plantas Guardar os brinquedos Arrumar as camas 

...................................... 


