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Fevereiro....mês de CARNAVAL!
Você conhece a origem desta festa?
Saiba mais na página 2: A Emma vai nos
ilustrar também como é festejado o
Carnaval em Nice (França). Páginas 2-3.

Literatura
A partir da leitura do conto tradicional
Pedro Malasartes e a sopa de pedra, a
Cecília, a Bianca e o Emiliano
elaboraram a receita de uma gostosa
sopa de pedra!
Páginas 4-5.
Curiosidade
Você conhece alguma fruta tropical?
Em Roma nevou no início de março. A Emma preparou uma lista, dividindo
Mas...será que no Brasil pode nevar? A as frutas por estações do ano. Faça o
Cecília e a Silvia fizeram uma teste nas páginas 7-8.
pesquisa...Veja o que descobriram na
página 6.
Folclore
Caça-palavras
O folclore brasileiro...que riqueza!
Depois de ler o conto Chapeuzinho
Descubra mais, a Cecília e a Silvia têm Amarelo de Chico Buarque, propomos
histórias para contar...Páginas 8-9.
um caça-palavras. Será que você
consegue encontrar todas as palavras?
Página 10.
Ditado popular
A Maia nos vai propor um teste para
descobrir o significado de um famoso
ditado popular. Será que você vai
adivinhar? Página 10.
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Fevereiro....mês do CARNAVAL!
O carnaval é uma das festas mais antigas da humanidade.
Durante essas festas e folias, imperava um grande espírito de
igualdade entre as pessoas, a comida era farta, ricos e pobres se
igualavam, escravos eram soltos, símbolos e valores sociais eram
relativizados e dessacralizados.
O Carnaval chegou ao Brasil em meados do século XVII, sob
influência das festas carnavalescas que aconteciam na Europa,
mas lá ganhou nova face, misturando-se, por exemplo, a outras
festas populares e aos ritos e festejos das culturas africanas. Com
tantas fusões culturais, pode-se dizer que existam carnavais
exclusivamente brasileiros!
Vamos ver...o que é que acontece no Rio de Janeiro? A Emma vai
nos ilustrar as principais características e, em seguida, vai nos
acompanhar numa viagem até a França, para ver como o
Carnaval é comemorado em Nice.

O Carnaval do Rio de Janeiro
O carnaval carioca é citado, constantemente, como o maior
carnaval do mundo. É famoso sobretudo pelos desfiles das
escolas de samba no sambódromo, mas não é só isso. Tem
também festas móveis dos blocos, seguidos por seus foliões
fantasiados, e ainda bandas de rua e blocos de enredo ("escolas
de samba" de pequeno porte) chamados de cordões.
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Na foto: O Sambódromo do RJ, na
Avenida Marquês de Sapucaí.

O Carnaval de Nice
O carnaval de Nice é um dos mais importantes eventos da Riviera
Francesa durante o inverno. Humor, ironia e poesia estão
presentes nesta grande festa. Em frente ao mar, a graça e a
elegância das batalhas de flores valorizam o patrimônio floreal da
região, dando un toque poético ao carnaval.
Na foto: meninas fantasiadas
num jardim de flores.
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Literatura
Ana Maria Machado – Pedro Malasartes e a sopa de pedra
A partir da leitura desse conto (Histórias à brasileira, vol II),
elaboramos a receita que o malandro Pedro Malasartes utilizou
para preparar a sopa de pedra, enganando uma velha avarenta.
Mas, antes de começar...Você sabe quem

é Pedro Malasartes?

Pedro Malasartes, Malazartes, das Malasartes, Malasarte ou ainda
Malazarte é um personagem tradicional da cultura portuguesa e
da cultura brasileira. Pedro Malasartes é figura tradicional nos
contos populares como exemplo de burlão invencível, astucioso,
cínico, inesgotável de expedientes e de enganos, sem escrúpulos
e sem remorsos.
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Receita para a sopa de pedra
Ingredientes para duas pessoas :
- Água
- Uma pedra
- Uma pitada de sal
- Uma cebola
- Duas batatas
- Uma banana da terra
- Um alho
- Temperinho verde da horta

- Linguíça
- Meia abóbora
- Algumas folhas de couve
- Meio repolho
- Três cenouras
- Um maxixe
- Dois chuchus
- Meia batata doce
- Uma espiga de milho

Procedimento:
Botar uma panela com água no fogo e acrescentar a pedra bem
lavada. Quando a água ferver, botar o sal, o alho e a cebola
cortadinhos. Quando o cheiro ficar bem gostoso, acrescentar as
cenouras, o chuchu, o maxixe, a banana da terra e as batatas
cortadas em rodelas. Para dar uma cor e um sabor agradável,
acrescentar o temperinho verde da horta e a abóbora cortada em
cubinhos, o milho e as folhas de couve. Depois, quando tudo tiver
adquirido uma boa cor, acrescentar a carne cortada em fatias.
Deixar cozinhar por 30 minutos a fogo lento. Enfim, tirar a pedra
e guardar para uma próxima vez. Servir o prato quente.
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Você sabia que...
No Brasil já nevou várias vezes. Por exemplo, nos estados da
Região Sul é frequente que a temperatura seja muito baixa, com
possibilidade de nevar.

Na foto: Guarapuava
(Paraná)

No Brasil o fenômeno da neve se apresenta sobretudo nos meses
de junho e julho.
A maior precipitação já registrada no Brasil foi na cidade de
Vacaria (Rio Grande do Sul), em 7 de agosto de 1979, com bem
2,00 metros de neve. Outras precipitações importantes
aconteceram em 20 de julho de 1957 em São Joaquim, no estado
de Santa Catarina, com 1,30 metros de neve, e em junho de 1985
em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, com 1,00 metro de neve.
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Frutas da estação no Brasil
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Abacaxi, carambola, coco verde, maracujá.
Abacate, ameixa, fruta do conde, goiaba, jaca, maçã.
Banana-maçã, banana-nanica, limão, mamão.
Caju, cidro, kiwi, tangerina.
Caju, cidro, kiwi, tangerina.
Laranja-lima, carambola, marmelo, mexerica.
Laranja-lima, carambola, marmelo, tangerina.
Banana-nanica, caju, laranja, pera.
Jabuticaba, néspera, tamarindo, tangerina.
Acerola, coco verde, manga.
Maracujá, framboesa, melancia, pêssego, melão.
Damasco, graviola, romã.

Adivinha adivinhão...Você sabe reconhecer qual é o fruto
da imagem?

-jabuticaba
-damasco
-manga
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-limão
-graviola
-banana nanica

-mexerica
-marmelo
-goiaba

Folclore- cultura popular brasileira
O termo folclore ou folklore, derivado do inglês folk ´´povo´´, e
lore ´´conhecimento´´, vem da cultura popular, transmitida
oralmente e sobre costumes, histórias, cantos, danças e usos
populares.
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Você conhece algumas histórias do folclore brasileiro?
A mula sem cabeça. Segundo a
lenda, qualquer mulher que
namorasse um padre seria
transformada em um monstro
que lança chispas de fogo pelas
narinas e pela boca. O encanto
somente poderia ser quebrado se
alguém tirasse o freio de ferro
que a mula sem cabeça carrega,
assim surgiria uma mulher
arrependida
pelos
seus
“pecados”.

A história de Iara conta que ela é dona de
uma beleza invejável. Reza a lenda que os
irmãos sentiam inveja da Iara e, por isso,
resolveram matá-la.
Todavia, Iara consegue inverter a situação
e acaba matando seus irmãos. Diante
disso, com muito medo da punição de seu
pai, o pajé da tribo, Iara resolve fugir, mas
seu pai consegue encontrá-la. Como
castigo, ele resolve lançá-la ao rio. Os
peixes salvam a jovem transformando-a na
sereia Iara. Desde então, a Iara habita nos
rios amazônicos, conquistando homens e
levando-os ao fundo do rio.

O saci pererê é o protetor das matas e das ervas. É considerado um ser maléfico
porque costuma aprontar brincadeiras aos homens e aos animais, como por
exemplo, trocar os vasos de açúcar com aqueles de sal ou assobiar para espantar as
pessoas que passam...Para prendê-lo, é preciso tirar o gorro vermelho que ele tem
na cabeça.
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Ditado popular - teste
«Quem vê cara não vê coração»
O que é que significa?
a)
b)
c)

A aparência física não revela como uma pessoa é na
verdade.
Se uma pessoa tem os olhos grandes e uma expressão
doce, significa que ela é generosa.
Você pode ser feio e ser uma boa pessoa .
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