VOCÊ SABIA?
Em 1997, um total de 2.637 professores paulistas, participaram de um concurso que
selecionou 50 histórias. Ora engraçadas, ora tristes, reflexivas, ou cheias de perplexidade,
elas contam pedaços da história da educação no fim do século XX. Publicadas na obra "O
professor escreve sua história" (Abrevlivros/FDE/Unicef-1997), escolhemos para esse
número na seção Curiosidades a história escrita pela profa. Hurda Irene Perciani Latorre,
intitulada “ O desapontamento periférico”.
Emocione-se nesta viagem.
“Era dia de mexerica (bergamota) no recreio. Aquele aroma gostoso ia tomando espaço nas
salas de aula, aguçando o olfato da criançada, que a partir daí não mais atentava a nada,
somente contava os segundos que a distanciava da fila da fruta.
Quando soou o alarme, a correria foi geral. As filas eram quilométricas, alegres e
barulhentas.
Houve quem devorasse de dois a três gomos de uma só vez. Houve quem apenas tirasse um
pedacinho da casca e a espremesse na boca, sentindo o sumo escorrer-lhe garganta e queixo
abaixo. Houve quem, em meio à algazarra, perdesse o cítrico. Houve quem, sorrateiramente,
o suprimisse de outrem. Houve gritos, risos, reclamações. Houve guerra de mexerica. E
houve quem preferisse saboreá-la longe de todos, dentro da proteção de uma sala de aula,
onde calmamente ia apreciando cada gominho, cada gotinha daquele néctar, num misto de
sonho e prazer. Mas, a inspetora de alunos entrou... Seu grito desaprovador ecoou estridente
ao notar cascas e sementes atiradas ao chão. A criança assustou-se; porém, estava muito
feliz e, indiferente, pôs-se a cantarolar. De repente, um estalar de mão em seu pequenino
rosto a fez chorar sentida.
A pobre criança nunca pensou que a mexerica pudesse ter um gosto tão amargo.”.

OUTRA CURIOSIDADE PRA VOCÊ
Em Portugal, a palavra sítio quer dizer lugar, e não uma casa de campo com um terreno
grande em volta. E míudo quer dizer criança. Pois é, nós falamos a mesma língua, mas os
portugueses têm palavras diferentes para algumas coisas. Este site foi feito para "miúdos",
mas você pode participar. Dê uma olhada na seção "Jornalinho", veja as contribuições das
crianças de lá e aproveite para aprender algumas gírias novas. Você sabe o que é uma coisa
"fixe"?

VISITE: http://www.sitiodosmiudos.pt/ VOCÊ VAI ADORAR

