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Resumo 

Histórias Inéditas é um livro representado por seres inéditos e imaginários que 

foram criados nas aulas de História a partir da escolha aleatória de letras por grupos de 

alunos e alunas. Os quatro seres: Jaresidob, Maliponuq, Nedagujis e Paluhecof tem 

missões na Terra que vão da preservação ambiental ao bom relacionamento entre as 

pessoas. Jaresidob – veio para ajudar as pessoas a se conscientizar para não desmatar as 

florestas, e nem desperdiçar água. Maliponuq – existe pra consertar os nossos erros, 

para que possamos fazer a nossa parte para vivermos em harmonia. Nedagujis – foi 

criado para nos dar uma lição e mostrar que quanto mais sujarmos o planeta menos 

tempo de vida teremos, porque é nele que vivemos, e se ele não mais existir, nos 

extinguiremos juntos com ele. Paluhecof - animal que veio ao mundo para ajudar as 

pessoas em atividades cotidianas. É um mamífero e nos ensina que ajudar a natureza e 

as pessoas, nos faz sentir o prazer de ter feito algo bom. Esses Inéditos seres tambem 

nos dão dicas que podem melhorar a nossa vida na Terra. Por exemplo, trocar lâmpadas 

comuns por outras fluorescentes; plantar árvores, pois uma única árvore absorve uma 

tonelada de dióxido de carbono durante a sua vida; preferir detergentes biodegradáveis e 

escolher cadernos reciclados. Traz ainda relatos dos alunos nos trabalhos de grupos, 

onde cada um deu o seu ponto de vista mostrando o quanto aprenderam com a 

experiência do outro, sabendo praticar a capacidade de ouvir, comunicar e respeitar 

opiniões diferentes trabalhando em equipe. Um jeito legal de falar do mundo com 

liberdade e diversão. 

 

Palavras-chave: seres inéditos, alunos, imaginação, poluição e natureza. 
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Apresentação 

Este livro, “Histórias Inéditas” é representado por seres inéditos e imaginários. 

Estes seres foram criados nas aulas de histórias a partir da escolha aleatória de letras por 

grupos de alunos. Tem como objetivo mostrar as atitudes que cometemos com nós seres 

humanos e com a natureza.  

Nesta obra, você lerá a história da criação de seres que são frutos da imaginação, 

dedicação e união de nós alunos. Pensando em contribuir para a conscientização das 

nossas práticas do cotidiano, e sobre a poluição que causamos no mundo. 

Almejamos com este livro, levar ao conhecimento das pessoas o quanto é 

preocupante a situação da degradação em que passa o meio ambiente, e o quanto isso 

pode se intensificar, se continuarmos desmatando e poluindo o meio em que vivemos.  

O livro além de mostrar Seres Inéditos, influencia as pessoas a praticarem o bem. 

Como: não desmatar, não desperdiçar água, não degradar e não poluir. Que são atos de 

pessoas que não tem consciência e que não se importam com o bem de todos. Os seres 

aqui presentes nos ensinam a termos uma postura que garanta o nosso futuro e a nossa 

boa qualidade de vida. 

O objetivo do nosso trabalho é mostrar, não só a parte da natureza e seus problemas 

com os seres humanos, mas também a parte ética e social. Para que tenhamos um 

mundo melhor, vivendo em harmonia com as pessoas, e principalmente que tenhamos 

consciência ecológica, somente assim poderemos ter um mundo melhor e garantir o 

nosso futuro e das próximas gerações.  

Nós autores recomendamos a todos que leiam Histórias Inéditas, pois ele te leva a 

viajar na imaginação.Quem ler este livro aumentará o seu conhecimento a cerca da 

preservação do meio ambiente e aprenderá um pouco mais sobre a possibilidade de um 

mundo melhor, pois os seres realmente inéditos, vieram para salvar o mundo da 

poluição e trazer a paz e harmonia para a humanidade. 

Jaresidob, Maliponuq, Nedagujis e Paluhecof desejam a você uma ótima leitura! 

 

Autores (as) 
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JARESIDOB 

 

 

 

 

 

 

 

Parte traseira: 

representa a terra 

Pés: representam os seres humanos 

e a modernidade  

Parte dianteira: 

representa a água 

Rabo: representa as 

matas e florestas 

Cabeça de fogo: representa as 

queimadas e desmatamentos 
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JARESIDOB 

Jaresidob é um animal da natureza, que pertence ao bem e ao mal. Este animal 

protege o meio ambiente, e livra-o das destruições que o ser humano pode causar. Foi 

criado há muitos e muitos anos para proteger a natureza do “bicho homem”. 

O ser Jaresidob possui funções no corpo que ajudam o meio ambiente. Seus pés 

humanos são saltadores e retiram a sujeira do fundo do rio. O fogo no pescoço 

representa o desmatamento das florestas. O rabo representa as árvores. A cabeça de 

peixe serve para Jaresidob se alimentar. Também gosta muito de correr sobre as águas. 

Seu corpo é coberto por escamas que representam os peixes. 

O objetivo principal deste animal é ajudar as pessoas a se conscientizar para não 

desmatar as florestas, e nem desperdiçar água. Ele é bem decidido, e ajuda muito os 

seres humanos a cuidarem do planeta Terra. 

Porém, Jaresidob está queimando as florestas porque não pensa no que está 

fazendo. No lugar da cabeça, há fogo e não há cérebro, e é por isso que ele não pensa no 

ato de crueldade que está praticando. Mas de dentro dele sai um vento com imensa força 

que ajuda apagar o fogo que ele mesmo está provocando, deixando assim, tudo em 

ordem novamente. 

 Embora este inédito Ser tenha poderes, precisa da ajuda de todos para ficar entre 

nós e continuar protegendo a natureza, isso só acontecerá se todos nós cuidarmos do 

meio ambiente sem agredi-lo e sem desmatá-lo. 

Todos sabem que o meio ambiente depende muito de nós, assim como nós 

dependemos dele. Por isso Jaresidob está aqui para ajudar e também conscientizar todos 

aqueles que não se importam com a natureza e nem com o ambiente em que vivem. 

Jaresidob é nosso herói, cuida de cada canto da terra. Ele faz parte do planeta Terra. 

Veio de longe para ajudar as pessoas a se conscientizarem. Por isso vamos colocar 

anúncios em jornais e cartazes. Vamos reclamar aos que destroem, para que ajudem a 

preservar para termos uma vida melhor. 
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Jaresidob 

Jaresidob é a vida, é o mar 

E com certeza tudo aquilo 

Que não podemos acabar 

Jaresidob tem fogo e tem água 

Se você estiver precisando 

Ele vai a sua casa 

Jaresidob não gosta de queimadas 

E nem de poluição 

Se não quer provocar a fera 

Não desmate não 

Jaresidob não é lindo 

E nem maravilhoso 

Mas ele pode ajudar 

A cuidar do nosso povo 

Jaresidob não gosta de maldade 

E sim de bondade 

Então seja bonzinho 

E o receba com muito amor e carinho. 
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Dicas Jaresidob 

Você deseja ser uma pessoa que pretende ver o meio ambiente livre de ameaças?  

Então, siga algumas orientações: 

 Respeitar a natureza, o patrimônio coletivo e o individual. 

 Economizar recursos naturais, água e energia. 

 Preocupar-se com o lixo e com o esgoto, e evitando poluir, degradar, desmatar e 

agredir. 

 Praticar e influenciar as outras pessoas pelas boas atitudes, conhecer a legislação 

ambiental e respeitá-la, participar de campanhas, ações de recuperação e limpeza 

de cursos d'água. 

 Participar ativamente de atividades de organizações não governamentais, de 

ações políticas, de denunciar as más ações para as autoridades. 

 Enfim, incorporar uma prática diária de respeito ao meio ambiente. 

 Comece pela sua rua ou bairro, percebendo os problemas e quais são os atores 

sociais, motivando os vizinhos a mudarem seu comportamento para melhor. 

 Tudo o que existe no planeta Terra existe por causa do meio ambiente. Assim, 

respeitar o ambiente natural é respeitar a si mesmo. 

(Fonte: Ética Ambiental e cidadania; Editora BrasiLeitura - WWW.brasileitura.com.br) 

 

JARESIDOB ALERTA: 

Jaresidob alerta aos destruidores de florestas, que além de destruí-las, estão 

também destruindo vidas.  Porque é das árvores que vem o oxigênio, e sem elas 

não podemos viver.  

Alerta aos poluidores das águas, que não podem poluir os rios, mares, lagos e 

lagoas, pois os peixes são um dos nossos alimentos mais preciosos e a poluição 

está matando-os e poluindo nossas águas, além de prejudicar a saúde de muitas 

pessoas. 
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Alerta também aos desperdiçadores de água, que não a desperdicem , pois daqui 

a alguns anos não teremos água o suficiente para todo o planeta, mesmo sabendo 

que a maior parte dele é coberto por água. 

Temos que ter a consciência do que estamos fazendo, pois isso prejudicará o 

nosso futuro, e o futuro das próximas gerações. 
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NEXOS 
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MALIPONUQ 

 

Fera: maldades  

 Mulher: representa coisas boas  

 

Parte feminina: representado 

pelas cores vivas que 

simbolizam alegria e beleza  
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MALIPONUQ 

Maliponuq é um ser que surgiu do cruzamento de um animal com uma moça muito 

linda. Esse animal a desejava, então ele o agarrou a força. Como a moça era do bem não teve 

coragem de abortar o filho. Então nasceu um ser com uma parte bicho e a outra parte, uma 

linda mulher.  

As duas partes formam um único ser. São juntos e misturados, mas cada um tem seu 

objetivo. Um faz o mal e outro faz o bem. Os dois vivem em conflito porque se o mal faz 

maldades, a outra face fica chateada. Se o bem faz coisas boas, o mal fica bravo. Apesar dos 

conflitos, são inseparáveis. 

Cada um tem gostos diferentes, a face do bem gosta de ajudar crianças, idosos, 

deficientes, pessoas que estão precisando de ajuda em geral. Também protege a natureza das 

destruições que sofre. 

A face do bem tem a função de recolher o lixo das ruas, dos lagos, dos rios, de não 

deixar desmatar ou queimar. Planta árvores e flores. Gosta de tudo bonito e em perfeita 

harmonia. 

Mas a face do mal é bem diferente, maltrata crianças, idosos. Prejudica a natureza, 

derrubando e queimando as matas. Joga lixo nas ruas, nos rios e lagos, gosta de ver tudo 

destruído. Adora ver gente chorando em desarmonia total. A face do mal apoia veículos em 

péssimas condições com derramamento de óleo, com escapamentos sujos e barulhentos. Só 

pra ver a desordem. 

 Já o bem apoia andar de bicicleta, andar a pé, pois isso ajuda as pessoas a terem mais 

saúde, porque auxilia na circulação do sangue e não deixa o sedentarismo tomar conta, pois 

ele acaba com a sua saúde e causa obesidade. 

Este incidente aconteceu há milhares de anos para equilibrar as duas faces do mundo – o 

BEM e o MAL, pois temos as duas faces, face boa e face ruim. Alguns admitem outros não. 

Mas a verdade é que muitos não conseguem ou não sabem equilibrá-las, controlá-las dentro 

de si.  

 Muitas pessoas tem o mal mais forte que o bem e não tem capacidade de admitir e 

corrigir seu erro. É pra isso que o Maliponuq existe, pra consertar os nossos erros, mas ele não 

consegue sozinho, por isso temos que fazer a nossa parte para vivermos em harmonia. 
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MALIPONUQ ALERTA: 

 “Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mau, colhe o mau”. 

Fazer o mal para o seu próximo não é bom. Não faça aos outros o que não quer 

que faça a ti. Se as pessoas são boas com você, pra que ser ruim com elas? Se alguém te 

maltrata, não guarde mágoas, siga em frente. 

A natureza, só te ajuda, dá tudo o que você precisa e não te maltrata, porque 

maltratá-la? Derrubar, poluir, desmatar, queimar... Depois você vai precisar dela. É bom 

colocar a mão na consciência. 

 

Atenção! Maliponuq adverte: 

Agressão contra mulheres, crianças, adolescentes, adultos e idosos é crime e dá 

cadeia. Pra quê agredir ou espancar? Não vai levar a nada. Só vai destruir a sua vida. 

Não é melhor conversar civilizadamente? Pense nisso! 

Agressão contra os animais e a natureza também é crime. Além de tudo é uma 

covardia, pois tudo faz parte do ciclo da vida. Os animais precisam das plantas para se 

alimentar, e as plantas precisam dos animais para dispersar suas sementes. Nós seres 

humanos necessitamos tanto da natureza, quanto dos animais, no entanto, se os 

prejudicarmos, estaremos prejudicando a nós mesmos. 

Ações que podem melhorar a qualidade de vida. 

 Não agredir fisicamente ou verbalmente seu próximo, seja homem ou 

mulher, idoso, criança ou adolescente. 

 Não maltratar, mas tratar com carinho os animais e a natureza. 

 Não jogar lixo nos rios, lagos, mares, matas, florestas e ruas. 

 Não desperdiçar alimentos. 

 Não gastar água desnecessariamente, deixando torneiras abertas ou 

pingando. 

 Não regar o jardim com água demais. 

 Não lavar calçada todos os dias. 

 Não jogar óleo na pia. 

 Não deixar lâmpadas, baterias, pilhas no chão. 
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RAP DO MALIPONUQ 

Maliponuq é um ser de arrasar 

Que chega para mudar 

Maliponuq é um ser inédito 

Ele é um ser de duas faces 

E um de outra classe 

O bem e o mal estão juntos 

Mas nunca se conversam 

As duas faces são inseparáveis 

Mas a harmonia não é notável 

Refrão 

Maliponuq é um ser inédito 

Que chegou para mudar 

É um ser maravilhoso 

Que chegou para inovar 

O mal é claro, atormenta toda gente 

O bem só quer ver todos contentes 

Por terem objetivos diferentes 

Uma das partes nunca está contente. 

Autores (as): 
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ANEXOS 
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NEDAGUJI

S 

Representa as árvores que realizam a 

fotossíntese 

Pés de pinguim: 

representam a Antártida e o 

degelo por causa da 

poluição e do aquecimento 

global. 

 

Olho de gato:representa as sete 

vidas que protegem o planeta. 

 
Bico de urubu: limpa a terra 

comendo as carniças que estão 

por aí. 

 

 

Braços: feito de vassoura e pá 

que ajudam a limpar o planeta 

Terra. 

 

 

Barriga de lama: no centro tem um 

olho 100% poluído. Quando uma 

pessoa polui o planeta é enviado a 

esse mundo e para poder sair terá 

que limpar todo o mundo imaginário 

de Nedagujis. 

Short: que veste Nedagujis tem 

três cores, verde que representa 

a mata; amarelo o ouro; azul o 

céu e as águas. 

 

Pernas de humanos: 

representa a sujeira que nós 

humanos fazemos na terra. 

Nariz de porco: representa animal sujo. 
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Significados das partes do corpo de NEDAGUJIS: 

Cabeça: tronco de árvore. Representando a função fotossintética das árvores.  

Olho de gato: representa as sete vidas que Nedagujis precisa pra proteger o planeta. 

Bico de urubu: limpa a terra comendo as carniças que estão por aí. 

Nariz de porco: que representa um animal “sujo”. 

Braços: feitos de vassoura e pá que ajudam a limpar o planeta Terra. 

Barriga: composta por lama e no centro um olho (o olho do mundo) 100% poluído. 

Quando uma pessoa polui o planeta é enviada a esse mundo e para sair terá que 

limpar todo o mundo imaginário de Nedagujis. 

Pernas de humanos: representam a sujeira que fazemos na terra. 

Pés de pinguim: representam a Antártida e o degelo por causa da poluição e do 

aquecimento global. 

Asas de Fênix: representa um ser que foi extinto e se nós humanos continuarmos 

poluindo a Terra, nos extinguiremos também. 

Short: possui três cores. Verde que representa a mata; amarelo o ouro; azul o céu e 

as águas. 

 Peito: representa um aparelho usado em hospitais e serve para medir o tempo de 

vida de Nedagujis. 
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NEDAGUJIS 

Nedagujis foi criado por Deus que o guardou no centro da terra. De tempos em 

tempos ele surge para limpar o planeta da sujeira causada pelos humanos.  

Sua idade é de aproximadamente 100 milhões de anos. Ele é formado por um 

conjunto de seres e objetos do planeta Terra. Mais do que um objetivo, sua missão é 

salvar o mundo de todo o tipo de poluição. 

Mesmo que algumas pessoas pensem que lutar contra a poluição não irá 

adiantar, elas precisam se conscientizar de que mesmo não conseguindo acabar com a 

poluição no mundo, podemos prolongar o nosso tempo de vida e de todo o planeta. Se 

todos fizermos a nossa parte. 

Nedagujis foi criado além de tudo para nos dar uma lição e mostrar que quanto 

mais sujarmos o planeta, menos tempo de vida teremos, porque é nele que vivemos, e se 

ele não mais existir, nós nos extinguiremos juntos com ele. 

Um dos maiores problemas do planeta é a poluição. Vejamos alguns exemplos: 

jogar lixo nos rios, uma prática bem comum em nosso planeta, isso pode causar doenças 

e prejudicar a vida dos animais que vivem em rios, como o peixe, alimento essencial 

para a vida humana.  

Uma das partes mais importante dessa história é a preservação da água, que é um 

elemento essencial para a humanidade, já que mais de 75% do corpo humano é 

composto deste precioso líquido. A água que mata a sede do povo e traz fonte de vida. 
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Dicas Nedagujis 

Atitudes que podem melhorar a vida em nosso planeta  

 Troque uma lâmpada - Substituindo uma lâmpada comum por outra 

fluorescente poupa até 68 kg de dióxido de carbono por ano. 

 Dirija menos - Ande, use a bicicleta, faça carona compartilhada ou pegue o 

metrô mais vezes. Você vai poupar 0.8 kg de dióxido de carbono para cada 

quilômetro. 

 Recicle mais - Você pode poupar até 1.088 kg de dióxido de carbono por ano 

apenas reciclando metade de seu lixo doméstico. 

 Revise seus pneus - Conservar os pneus calibrados corretamente pode melhorar 

o consumo de gasolina em mais de 3%. Cada galão de gasolina economizado 

evita 9 kg de dióxido de carbono na atmosfera. 

 Evite produtos com muita embalagem - Poupe 544 kg de dióxido de carbono 

reduzindo seu lixo em 10%. 

 Ar condicionado e ventilador - Utilize o seu ar condicionado e o seu ventilador 

somente quando for necessário. 

 Desligue os aparelhos eletrônicos - Desligando sua televisão, DVD, estéreo e 

computador quando não estiver usando, economiza milhares de metros cúbicos 

de dióxido de carbono por ano. 

 Plante uma árvore - Uma única árvore absorve uma tonelada de dióxido de 

carbono durante sua vida. 

 Faça parte da solução - Descubra mais ações e ajude Nedagujis a melhorar a 

vida em nosso planeta.  

(fonte - filme: uma verdade Inconveniente - um aviso global, "Veja esse Filme", 

Revista Veja, 2006). 

Nedagujis alerta: Agrotóxico Mata 

 O perigo dos agrotóxicos: você sabia que todos os dias quando almoçamos e 

jantamos ingerimos uma quantidade enorme de venenos? Nossos alimentos 

estão contaminados porque as lavouras em todo o Brasil são pulverizadas com 

grande quantidade de agrotóxicos. 

 Você sabia? Cada brasileiro consome 5,2 litros de venenos por ano. 

 Os agrotóxicos contaminam a produção de alimentos que comemos e a água 

(dos rios, lagos, chuvas e os lençóis freáticos) que bebemos! 

PERIGO! Os agrotóxicos causam: câncer, problemas hormonais, problemas 

neurológicos, má formação do feto, depressão, doenças de pele, problemas de 

rim, diarreia, vômitos, desmaio, dor de cabeça, problemas reprodutivos, 

contaminação do leite materno. 

(fonte: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida - 

contraosagrotoxicos@gmail.com) 
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Rap Nedagujis 

Preste atenção nesse rap meu irmão 

Agora vamos falar de um ser muito engraçado 

É Nedagujis um ser do passado 

Cem milhões de anos por Deus ele foi guardado 

E por muito tempo ele foi bem conservado 

Formado por seres e objetos do planeta 

Surgiu do centro da terra como se fosse um cometa 

As pessoas que pensam que lutar  

contra a poluição não vai adiantar 

Ele manda se conscientizar 

Porque com a sujeira do mundo ele vai acabar 

E graças a Nedagujis podemos prolongar 

Nosso tempo de vida no planeta 

Que é o nosso lar 

Nedagujis foi criado além de tudo para nos dar uma lição 

Que quanto mais sujarmos nosso planeta 

Perderemos nosso chão 

Cabeça, olho, pernas e pés 

Cada parte do seu corpo totalmente planejada 

Pois nada poderia dar errado 

Agora vamos dar uma dica pra você 

Se encontrar Nedagujis solto por aí 

Não se assuste ele está aqui pra te proteger. 
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ANEXOS 
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Asas: representa o anjo protetor  

Pernas de aranha: servem 

como rastelos para limpar a 

sujeira das águas. 

 

Pés de pato: servem para 

nadar. 

 

Nariz: sente odores a vários 

e vários quilômetros. 

 

Rabo = representa o 

rio Araguaia e os 

peixes da região 

 

Corpo de formiga:representa os animais 

pequenos que podem fazer coisas grandes 
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Significados das partes do corpo de PALUHECOF: 

Cabeça de porco: serve para informar às pessoas que não se deve discriminar 

os animais, pois estes ajudam na decomposição de restos orgânicos e no 

equilíbrio da natureza. 

Nariz: sente odores a vários e vários quilômetros. 

Asas: Anjo protetor do ser PALUHECOF. 

Rabo: representa o rio Araguaia e os peixes da região. 

Corpo de formiga: representa os animais pequenos que podem fazer coisas 

grandes. 

Bolsa infinita: serve para coletar o lixo do nosso planeta. 

Olho: representa visão de raio X, para identificar ossos quebrados.  

Pés: servem para nadar. 
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PALUHECOF 

Paluhecof é um ser único feito de partes de animais. Ele surgiu em uma cidade 

chamada "tripa de sapo". É um mamífero que procura o amor, a harmonia e procria 

livremente na natureza.  

É um animal que veio ao mundo para ajudar as pessoas em atividades cotidianas.  

Podemos enumerar algumas das suas funções: transforma-se em cães que conduzem 

cegos; burros que puxam carroças; orienta pessoas para não cometerem queimadas e 

outros desastres na natureza. 

Paluhecof tem a missão de ajudar deficientes e equilibrar a natureza para que 

continue viva. Este mamífero nos ensina que ajudar a natureza e as pessoas, nos faz 

sentir o prazer de ter feito algo bom. Além de ajudar a natureza, também controla os 

sentimentos de pessoas más.  

Quando a terra foi criada, Paluhecof pediu que quando uma criança sorrisse pela 

primeira vez, uma fada nascesse para mudar as estações do ano. Este Ser é reconhecido 

por sua bondade em ajudar o mundo, e por ser monitor de fadas, duendes e outros seres 

mágicos. Hoje em cada mata, cada floresta, cada brisa mostra que ainda há tempo de 

salvar a natureza. 
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA FAZER UM PLANETA MELHOR. 

Para começo de conversa, entenda porque é tão importante reduzir o consumo de 

três itens imprescindíveis nos dias de hoje. 

 ÁGUA. Ela até cai do céu, mas é um recurso esgotável e raro em muitos 

lugares do mundo. Se em apenas cinco minutos você escovar os dentes 

com a torneira escancarada, 12 litros de água potável serão 

desperdiçados. 

 ENERGIA ELÉTRICA. O consumo cada vez maior requer a 

construção de mais usinas hidrelétricas e mais florestas vão desaparecer 

para dar lugar a elas. Acredite: o simples gesto de desligar as luzes dos 

ambientes quando estiverem vazios pode ajudar a evitar mais 

hidrelétricas. 

 COMBUSTÍVEIS. A queima dos fósseis, como o diesel e a gasolina, é a 

maior responsável pela emissão de gases do aquecimento global. 

Segundo o urbanista e ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner, “nas grandes 

cidades são produzidos 75% de todo o CO2 jogado na atmosfera”. Pense 

nisso antes de entrar no carro só para ir à padaria da esquina. 

Pense nisso: 

 TEM ATITUDE mais grosseira que atirar lata ou outros dejetos pela 

janela do carro? O castigo para essa gafe é garantido: os resíduos 

despejados na rua são arrastados pela chuva, entopem bueiros, chegam 

aos rios e represas, causam enchentes e prejudicam a qualidade da água 

que consumimos. 

 OS APARELHOS  que ficam dia e noite em modo stand by são mais 

uma nova invenção em nome do conforto. Só esqueceram de dizer que 

isso consome energia sem necessidade. Puxe a tomada de todos eles 

quando não estiverem em uso e tenha certeza: o valor de sua conta de luz 

vai cair bastante. 

 VIVA SEU DIA com luz natural. Abra janelas, cortinas, persianas. 

Deixe o sol entrar e iluminar sua casa em vez de acender lâmpadas. Além 

de fazer muito bem ao seu humor, você também vai economizar dinheiro 

no fim do mês. 
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 UMA IDÉIA LUMINOSA  é trocar as lâmpadas incandescentes do 

banheiro, da cozinha, da lavanderia ou da garagem pelas fluorescentes. O 

motivo é para lá de convincente: elas duram até 10 vezes mais, são mais 

eficientes e economizam até um terço de energia elétrica. 

 PENDURE AS ROUPAS  no varal em vez de usar a secadora. Recorra a 

ela apenas em casos mais urgentes. E aquele truque de colocar panos e 

roupas para secar atrás da geladeira deve ser abolido, pois consome 

energia extra. 

 NÃO HÁ NADA mais fora de moda que usar a mangueira de água para 

varrer a calçada, a chamada “vassoura hidráulica”. Em 15 minutos, 280 

litros de água escorrem para o ralo inutilmente. Espante a preguiça, 

pegue a sujeira, recolha com a pá e só depois enxágue o chão. 

 MUITO LUXO produz muito lixo. Pense antes de sair comprando tudo 

o que aparecer pela frente. Com essa atitude você vai fazer a diferença, 

combatendo o desperdício, diminuindo a montanha de embalagens 

descartadas e, de quebra, espantando as dívidas. 

 NÃO ASFIXIE  suas plantinhas com adubos químicos. Restos de 

alimento que você despeja na lixeira são bons fertilizantes orgânicos. 

Parece incrível, mas espalhar casca de ovo, de fruta e de legume, pó de 

café, saquinho de chá e pão velho nos vasos ajuda a deixar as plantas 

mais fortes e bonitas. 

 SE TIVER CHANCE, prefira um notebook. Ele consome menos 

energia que um computador de mesa. 

TRANSFORME-SE EM UM CIDADÃO SUSTENTÁVEL. PEQUENOS 

GESTOS PODEM PRODUZIR GRANDES RESULTADOS. 

 PLANTE UMA ÁRVORE.  Ela pode absorver até uma tonelada de CO2 

durante sua vida e é bom abrigo para as aves. 

Fonte: Manual de Etiqueta Planeta Sustentável – 33 dicas de como enfrentar o 

aquecimento global e outros desafios da atualidade. Editora Abril. 
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Dicas para ajudar o meio ambiente 

 Prefira detergente biodegradável. 

 Não use água quente para tomar banho. 

 Deixe de usar secador de cabelos, seque-os naturalmente. 

 Repare as goteiras em torneiras e banheiros. 

 Escolha cadernos reciclados. 

 Preste atenção na temperatura da geladeira para que não fique gelada mais que 

o necessário. 

 Reduza o uso do ar condicionado no inverno. 

 Quando for até a escola compartilhe carona e reduza a poluição. 
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Paluhecof 

 

Bm                                      Cm                      Dm 

Paluhecof veio da tripa de sapo, com o seu rastelo, e sua 

Bm                                        Cm 

Bolsa infinita, para coletar papel e plástico e garrafa pet 

Bm 

Sacola e borracha 

Bm                                    Cm                            Bm 

Paluhecof nos ajuda a reduzir, a reutilizar e a reciclar, 

                           Cm                    DmBm 

Com a sua tecnologia representa hoje, amanhã e sempre 

                                                 Cm          

Cuidar da natureza é nosso dever. Com paluhecof 

Bm                                       Cm                      Bm 

Ele sempre nos ajuda pra poder vencer a poluição. 

Bm                                 Cm                          Dm                            Bm 

Com seus ajudantes invencíveis mudam as estações e a natureza salva. 

(Refrão : bis) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na confecção deste trabalho, percebemos outra vez, o quanto os educandos são 

capazes de criar e recriar, inventar e reinventar, dando significados e ressignificando 

seres e objetos do mundo atual, real e imaginário, num ambiente de interatividade e 

descontração. 

 Conheceram-se melhor e compartilharam experiências diversas, sendo 

compreensíveis, atentos e criativos na realização dos trabalhos em grupos.  Sentiram-se 

mais seguros e confiantes para lidar com situações diversas no dia a dia e no contato 

com as pessoas. 

As experiências das produções coletivas possibilitaram obter mais 

conhecimentos sobre o meio ambiente e despertaram a consciência para a preservação e 

o cuidar da mãe natureza. 

Esperamos que este, seja apenas um entre muitos outros trabalhos, que valorize a 

criatividade e experiências dos educandos, e que os possibilite a serem sujeitos de sua 

própria história. 
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RELATOS DOS ALUNOS 

Como todo trabalho em grupo, este também teve seus pontos bons e ruins. Um dos 

vários pontos positivos foi ver meus colegas todos juntos dando suas opiniões e suas 

ideias para criar o Ser Nedagujis. Nunca em um trabalho em grupo vi todos os alunos 

participando tanto. Foi um dos melhores trabalhos em grupos que já fizemos. Mesmo 

tendo as brincadeiras fora de hora e as briguinhas, tivemos a oportunidade de ver que 

não dependemos apenas de uma pessoa, que somos uma sociedade em que dependemos 

um do outro, como em um time que é composto por vários atletas. E confesso que esse 

time trabalhou bem, pois o ser inédito que criamos e nos orgulhamos dele, o Nedagujis, 

foi um trabalho bem feito, um grupo de alunos que trabalhou lado a lado. Conseguimos 

reunir várias ideias e criar um ser que tem a missão de nos ajudar a salvar o meio 

ambiente. Isso foi uma experiência muito boa para nós alunos. (Aline Oliveira da Silva, 

8º- ano). 

Pra mim, foi bom construir este livro pra mostrar a todos que nós somos capazes de usar 

a criatividade no momento que mais precisamos. Também para as pessoas conhecerem 

o nosso ser e as suas funções, como ele as utiliza e para que servem. Acho que fomos 

capazes e que somos corajosos em criar esse ser e apresentar em classe para todos os 

alunos. Também à noite tivemos a coragem de apresentar pra quem não conhecia, é 

claro que ninguém conhecia esse ser Nedagujis, porque ninguém nunca tinha ouvido 

falar nele, porque fomos nós que criamos. Então nós só apresentamos o que fizemos. 

(Ithamara Borges Silva, 8º- ano). 

Fazer o Ser Inédito em grupo foi muito importante porque cada um tinha a sua opinião e 

juntando todos conseguimos construir o Ser. (Michelle Rocha Fonseca, 9º- ano). 

Pra mim foi muito bom porque aquelas pessoas que não se interagiam com as outras se 

relacionaram mais. Também mostrou o trabalho de unidade, porque na nossa vida 

sempre precisaremos um do outro e de opiniões. (Kalebe da Silva Kalaça, 8º- ano). 

Fizemos muita coisa nesse trabalho que, enfim, concluímos com muito orgulho. É por 

meio dessa prática que faremos mais e mais trabalhos com esforço. Cada atividade tem 

um objetivo e o nosso foi alertar sobre o meio ambiente e nos unir para que tenhamos 

uma boa convivência na sala de aula. Nesse tipo de tarefa nós conseguimos praticar a 

capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes, e me lembro de uma frase que diz “o 

preparo para a vida depende de saber se comunicar, ouvir, respeitar opiniões e isso só 

aprende fazendo” e nós aprendemos. (Ádre Milena Gonçalves Dorta, 8º- ano). 
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No grupo foi bom porque foi divertido, todo mundo colaborou em fazer o ser inédito e 

deram suas ideias. Não teve nem uma briga pra fazer o ser.  

Foi bom fazer esse ser porque ele está mostrando o que as pessoas estão fazendo com o 

nosso mundo. Ele foi feito da nossa imaginação com intenção de construir um mundo 

melhor para vivermos. Quem destrói a natureza são pessoas sem consciência. Se 

parassem para pensar veriam que estão destruindo sua própria vida. 

A natureza é tão bonita! Praquê destruí-la? Pensa! Se não tivéssemos o oxigênio, não 

viveríamos. Por isso cuide de toda a natureza. (Ellen Caroline de Sousa Cardoso, 8º- 

ano). 

A melhor parte, foi quando a gente estava desenhando, criando o Jaresidob, que aí todo 

mundo ajudava, mas na hora que era pra fazer o texto, explicar as partes, quase ninguém 

colaborava, ficava ouvindo música no celular, brincando, conversando. Mas algumas 

pessoas ajudaram muito. Quando não tinha aula, a gente ia para a casa de um colega e 

fazia as rimas, textos... 

Foi um momento muito legal, interagimos uns com os outros, nos divertimos e 

aprendemos muito. Cada um dando sua ideia e seu ponto de vista. 

Inventar o Maliponuq foi muito importante porque é um animal que a gente tentou 

retratar a realidade do mundo. Através dele sentimos a liberdade de podermos falar do 

mundo de um jeito diferente e muito mais legal. Criar o Maliponuq foi divertido, mas 

desenhar foi uma das tarefas mais difíceis do nosso trabalho de grupo. (Milena Costa 

Torres, 9º- ano) 

Foi muito bom porque reuniu o grupo todo para debater sobre o nosso ser imaginário 

que inventamos para fazer um mundo melhor para todos. (Lucas Souza Silva, 8º- ano). 

Pra mim foi bom fazer o ser inédito porque aprendemos a respeitar as ideias e opiniões 

de cada um. 

Fizemos o ser com o nome de “Paluhecof”. Trabalhando em equipe conseguimos fazer 

um trabalho muito bom. 
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