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crianças,

É com muita alegria que apresento o Le-Pe-Ti!

especialmente para crianças de 7 a 10 anos, agora podemos dizer que existe jornalismo para os 
pequenos.

Vocês serão médicos, advogados, professores, engenheiros, juízes, e tudo o que desejarem. mas, 
precisam ser tratados por igual na sociedade e, com direito à informação, respeitando sua fase 
tão única e especial: a infância. 

mas, o que é jornalismo?

Uma profi ssão que se preocupa em buscar sempre as informações verdadeiras de um 
acontecimento, e comunicar a alguém. Atualmente, o jornalismo no Brasil não produz jornais 
para crianças, apenas para adultos. esta é a maior preocupação do Le-Pe-Ti.  

E por que este jornal se chama Le-Pe-Ti?

o nome Le-Pe-Ti foi inspirado na brincadeira infantil “Adoleta” (brincadeira que musicaliza a 
silabação das palavras), de origem francesa. mas, especialmente o “Le-Pe-Ti”, da brincadeira, 
signifi ca em francês: o Pequeno!
 
o desejo deste jornal é que você entenda a importância da informação, observando sempre o 
mundo e as coisas como acontecem. 

nesta edição terá uma matéria especial, a editoria de Economia, que fala sobre mesada 
e algumas curiosidades do mundo do dinheiro. Além do concurso de redação, pintura, 

caça-palavras, e muito mais você encontrará aqui.

o Le-Pe-Ti nasceu só para você: criança!

Por Katiusca Medeiros

Reportagem, Redação e Revisão: Katiusca medeiros 
Direção de Arte e Diagramação: Leandro Bessa Rossetto
instituição de ensino: centro Universitário – FiAm-FAAm

Professor orientador: eduardo correia
edição: Dezembro/2016

Editorial

Expediente
le-Pe-ti – o Jornal da criança
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o que as crianças querem ler no jornal?

correio le-Pe-ti

“eu quero que tenha notícias de futebol 
infantil, quero ler que está cheio de policiais 
nas escolas protegendo as crianças da 
pedofi lia.” Pedro Henrique, 9.

“Quero ver coisas sobre 
lançamentos de vídeo games 
e jogos.” Silas Vila Nova, 10. 

Queremos ouvir sua voz!
envie suas sugestões, ideias, reclamações e elogios para: correio@lepeti.com.br

o que as crianças querem ler no jornal?o que as crianças querem ler no jornal?o que as crianças querem ler no jornal?

“eu quero um jornal com atividades divertidas 
para fazer e dicas de moda e maquiagem 
para meninas.” Anna beatriz, 8.

“eu quero ver dicas de artesanato, reutilização 
e reciclagem de objetos para crianças, tipo a 
blogueira Paula Stephânia. e também quero ver 
cruzadinhas, caça-palavras e o jogo dos 7 erros.” 
maria Eduarda, 7.
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T
udo! As crianças devem sempre estar 
bem informadas com os acontecimentos 
políticos do seu bairro, sua cidade, seu País. A 

Política não existe só para adultos, ela existe para 
crianças e idosos também.

na política tudo é protocolado de uma forma 
chamada Lei, que é um documento que 

determina uma regra a ser cumprida. 

Para que o nosso Prefeito escute as nossas ideias 
e reclamações, precisamos escolher alguém para 
nos representar, e essa pessoa é o Vereador, 
aquele que vereia, que quer dizer fi scalizar, fi car 
atento aos acontecimentos da cidade, e também 
criar as leis que temos que cumprir. 

I
sso mesmo! A câmara municipal de São Paulo, 
a maior da América Latina, com 55 vereadores, 
tem um projeto que envolve crianças de 

escolas públicas, escolas particulares e também 
organizações que permitem o aprendizado 
sobre a história da câmara, como funcionam 
as leis, e ainda aprender se divertindo com os 
colegas com a brincadeira de ser vereador. 

interessante...

O
s vereadores não têm poder de decidirem 
sozinhos os projetos de leis relacionadas 
à criança. Todas as leis que envolvem 

os pequenos têm que passar pela audiência 
pública. ou seja, seus pais, tios ou avós, podem 
participar da audiência quando alguma lei 
estiver em votação pela melhoria da saúde, as 
disciplinas que serão ensinadas nas escolas, 
e muito mais. É só seus pais ou responsáveis 
acompanhar nos grandes jornais o dia e horário 
dessa reunião, e você pode até ir com eles e ver 
como os vereadores apresentam suas propostas, 
e pensar junto com seus pais se elas são boas ou 
ruins para você. 

Se você sempre fi car atento como funciona a 
política, quando você crescer saberá escolher as 
pessoas certas para lhe representar! 

o que eu tenho a ver com isso?

Sabia que você pode experimentar ser 
Vereador por um dia?

nesta edição, o Le-Pe-Ti 
disponibiliza o gibi com 
historinha e passatempo 
da câmara municipal de 
São Paulo.

Alunos do Colégio Friburgo visitando a Câmara Municipal 
de SP no dia 26 de abril de 2016. Foto: Equipe de Fotografi a 
da Câmara Municipal de São Paulo

Agendamento de visitas à Câmara municipal 
de SP:

equipe do cerimonial
Telefones: (11) 3396-4696 ou (11) 3396-4557

Audiência pública:  
encontro feito na câmara municipal com 
a participação da população. 

O que é?
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C
omer é sempre uma delícia, mas precisamos 
nos atentar para não comermos mais que o 
necessário e também não colocar na boca 

aquilo que não é bom para nossa saúde.

o instituto Brasileiro de Geografi a e estatística 
(iBGe), informa que crianças de 5 a 9 anos 
enfrentam o mal da obesidade infantil no Brasil.

“Crianças com sobrepeso ou obesas tendem a 
permanecer obesas na idade adulta e têm mais 
chances de desenvolver diabetes e doenças do 
coração. Isso se traduz em má qualidade de vida e 
em riscos graves para a saúde”, conta a pediatra 
odete Freitas. 

e com essa preocupação, a Amil, empresa de 
medicina de grupo do Brasil, tem conquistado 
vários prêmios com o movimento “obesidade 
infantil Não”,  desde o ano de 2014, com objetivo 

de evitar o impacto de doenças na vida das 
crianças.

Para contribuir de uma forma criativa e divertida, 
a Disney é uma das empresas que acreditou 
nesse movimento e junto com a Amil já criou três 
edições do guia de nutrição e vida saudável:
 
NHAC! – novos Hábitos de Alimentação para 
crianças. 

esse guia é um sucesso e já foi distribuído 150.000 
exemplares. 

Então, que tal comer bem com a 
ajuda dessa turma?
Responda o Quiz do NHAC! 

1 - Quantas vezes bate o coração de uma criança ao dia?

a) entre 10.000 e 20.000
b) entre 100.000 e 200.000
c) entre 1.000.000 e 2.000.000

2 - O cérebro é do tamanho de:

a) Uma uva
b) Uma laranja
c) Uma melancia

Para ter acesso as respostas corretas e aprender brincando sobre o seu 
corpo, é só acessar o link: http://ads.disney.com.br/nhac/ Foto: Shutterstock

Sa-ú-deSa-ú-de

nesta edição, segue um 
exemplar do guia NHAC!. 
Aproveite e se delicie com 
conhecimento e diversão! 

Você sabia que a cada 3 crianças 
no Brasil,   está acima do peso?
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Q
uem nunca fi cou esperando o dia de 
receber a mesada da mãe ou do pai 
para poder comprar aquelas fi gurinhas 

e completar o álbum? comprar doces ou 

brinquedos?

A mesada é ótima para comprar o que sonhamos 
e uma ótima oportunidade de aprender a cuidar 
do próprio dinheiro.

Gabriel Tavares, é um menino de nove anos, 
que mora na cidade de Recife, no estado de 
Pernambuco, e já aprendeu a organizar muito 
bem as moedas que ganha da sua família. 
com dedicação, o garoto sempre coloca suas 

moedas no cofrinho e só abre quando é o mês 
do seu aniversário, que por coincidência é o mês 
das férias escolares: Julho! “Eu gosto de guardar 
dinheiro para poder comprar minhas próprias 

coisas.”, conta Gabriel. 

nas últimas férias deste ano de 2016, ele 
conseguiu juntar R$ 570,00 e realizou seu sonho 
de comprar o que quisesse no shopping. Lógico, 
com a ajuda dos pais! inclusive, seu pai, José 
Tavares, separou uma parte do dinheiro para a 
poupança do garoto e o restante deixou para 
o menino investir em alegrias, se divertindo no 
shopping comprando os brinquedos que mais 
gosta. 

E-co-no-mi-aE-co-no-mi-a

Garoto de 9 anos recebe suas moedinhas e já sabe como investir de forma divertida e responsável 

Foto: Elton Bezerra

r$   + r$   + r$   + muita vontade  de 
realizar os SonHoS, se transformou 
em quase r$ 600
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Desde o mês de agosto deste ano, além de 
suas moedas, o pequeno começou a receber 
uma mesada fi xa dos seus pais. Um total de 
R$ 30,00. este valor ele guarda em uma latinha 
que separou exclusivamente para o dinheiro 
da mesada, e ainda, quando sua mãe Danielly 
precisa pedir emprestado para uma emergência, 
ela já sabe com quem pode contar: Gabriel! 

“Fui realizar um exame próximo de casa e estava 
sem dinheiro no momento, então pedi R$ 12,00 

para não sair sem dinheiro. No outro dia ele já 
estava pedindo o dinheiro que emprestou de 
volta...”, diz a mãe do pequeno. 

É importante lembrar que o valor da mesada 
é determinado pelos pais, de acordo com 
as condições fi nanceiras de cada família. 
independente da quantidade de dinheiro que 
você receber, o interessante é que você pode 
cuidar e ter atenção para nunca gastar tudo o 
que ganha. 

S
im!Temos que valorizar o dinheiro, pois até ele 
chegar na nossa mão, nossos pais trabalharam 
bastante para receber o salário. mas, não 

precisa guardar tudo, pode investir em momentos 
especiais com as coisas que você mais gosta, como 
é o caso de Gabriel, e ao mesmo tempo alimentar 
o cofrinho para poder realizar sonhos. 

e, sempre que possível: pedir a ajuda dos pais!

Vale a pena poupar?

T odos nós temos sonhos, e tem alguns que 
é necessário um esforço maior para realizá-

los. cada sonho tem um tamanho, ele pode ser 
pequeno, médio ou grande. É o tamanho desses 

sonhos que vai determinar o 
quanto é preciso se dedicar 
para alcançá-los. mas, uma coisa 
é certa: quando há dedicação o 

sucesso é garantido!

o professor e educador 
fi nanceiro, Reinaldo 
Domingos, pensa o 
seguinte sobre este 

tema e o público infantil: “As crianças têm algo 
para ensinar ao mundo: elas sonham e sonham 
alto. E, para que possam conquistar todos os 
seus desejos, é importante que tenham educação 
fi nanceira. Isso envolve saber conservar o que 
tem, usar com respeito, trocar, doar e comprar 
com consciência. Pode parecer distante, mas 
ter educação fi nanceira na infância vai refl etir 
muito no comportamento de cada criança no 
futuro. Afi nal, elas serão jovens e depois adultos 
responsáveis, e é importante que saibam como 
realizar seus sonhos.” 

Viu como sua atitude hoje, pode determinar o 
seu amanhã? 

o tamanho dos Sonhos
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Depois que você estiver com 
o material, comece cortando 
pedaços dos papéis 
coloridos com os formatos 

de sua preferência, podendo ser 
círculos, retângulos, quadrados 
ou o formato que você quiser.

I
magine alguns sonhos que você gostaria de 
realizar, coisas que você gostaria de comprar. 
Agora escolha três sonhos, destes que 

pensou, e determine um tempo para cada um 
acontecer. confeccione três cofrinhos do seu 
próprio gosto com a ajuda de um adulto. 

É importante que esses cofrinhos sejam diferentes 
em cores, para poder diferenciar cada sonho. 

agora vamos começar a 
construir os Sonhos!

atenção nas dicas!

Passo a Passo:

materiais:
• 3 latas de leite em pó (vazias) com tampa;
• Retalhos de papéis coloridos do seu gosto;
• Tesoura;
• Pistola de cola quente;
• enfeites de sua preferência;
• modelo de papel em formato de fl or, círculos 

(ou outros de sua preferência).

Logo após, quando 
chegar ao fi nal da 
colagem dos pedaços de 
papéis ao redor da lata, 

faça um bom acabamento 
na emenda dos papéis. E se 
você quiser, pode começar a 
colar enfeites.

3

Faça um corte no centro da 
tampa da lata de leite em pó, com 
o auxílio da tesoura, corte um 
círculo no papel, com o tamanho 

da parte circular central da tampa 
da lata (e também com o corte para 
colocar as moedas) e cole na tampa, 
com o auxílio da pistola de cola quente.

4

Em seguida, comece 
a colar os pedaços 
de papéis coloridos 
em sua lata de leite 

em pó, com o auxílio da 
pistola de cola quente.

2

Para finalizar o seu 
cofrinho, basta decorar 
como você quiser e 
também colar faixas de 
papéis com os nomes dos 

sonhos ou mensagens de sua 
preferência. E, está pronto!

5

Créditos do Passo a Passo: http://lilluna.com/tutorial-easy-peasy-piggy-bank/ 
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U
se  sua criatividade para fazer os seus cofrinhos como preferir. essas dicas são apenas 
para lhe ajudar a como começar. não esqueça de determinar um sonho para cada cofrinho!

Esses cofrinhos você pode pintar como quiser ;)

C
oloque-os em um local que você sempre os veja e lembre-se da sua missão de alimentá-
los. eles precisam de você para poder ficarem fortes até lhe ajudar a realizar seu sonho.

o segundo cofrinho será 
chamado “Sonho de 
médio Prazo” (ele será 
realizado até 6 meses).

o primeiro cofrinho será 
chamado “Sonho de curto 
Prazo” (ele será realizado 
dentro de   a 3 mês).

E o terceiro cofrinho “Sonho de longo Prazo”, 
que poderá se concretizar até   ano.
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A 
forma de comprar as coisas mais acessível às crianças é com o dinheiro em papel. Também 
conhecido como cédulas, e moedas que podemos tocar e contar com as nossas próprias 
mãos. mas, existem outras formas que o dinheiro também existe:

Entenda o mundo do dinheiro! 

Salário – os romanos consideravam o sal um alimento muito precioso, e este 
ingrediente que dar sabor à comida passou a ser uma forma de pagamento no 
final do mês, neste país (Roma). então, a palavra salário surgiu a partir dessa época, 
e recebeu esse nome porque veio do latim “salarium”, que significa pagamento 
com sal. 

Cartão de Crédito – Forma de pagamento também eletrônica, é um cartão de 
plástico, que precisa de muito cuidado ao utilizá-lo. este cartão facilita o pagamento, 
pois algumas lojas permitem que o comprador parcele suas compras em diversas 
vezes, mas se a pessoa não pagar corretamente, é cobrado juros.

Cartão de Débito – Forma de pagamento eletrônica, é um cartão de plástico 
usado principalmente por adultos. esse dinheiro fica guardado em um banco, 
dentro de uma “conta corrente” que pertence a alguém. esse cartão tem uma 
senha secreta que não pode ser revelada a ninguém. Somente o dono pode saber. 

Poupança –  Parte do dinheiro que é guardado em Banco e não se pode gastar. É 
como se você fosse preservar essa parte pensando em algo para realizar no futuro. 
A poupança mais conhecida no mundo das crianças é o “cofrinho”, que já falamos 
bastante dele aqui!

Juros – É um dinheiro “extra” que é cobrado. Para entender melhor, vamos voltar a 
situação do garoto Gabriel que nós falamos no início dessa matéria. ele empresta 
dinheiro a sua mãe quando ela precisa, certo!? mas, quando ela devolve esse 
dinheiro para ele, ela devolve o mesmo valor que pegou emprestado. no Banco é 
bem diferente, o dinheiro que pegar emprestado, quando for pagar, pagará mais 
dinheiro, dependendo da taxa de juros desse banco. o cartão de crédito é ligado 
a um banco, e por isso se não pagar a fatura do cartão na data correta, este banco 
irá cobrar juros como forma de compensar os dias atrasados. 
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S
abe por que foi criada a poupança?
no ano de 1861, D. Pedro ii, determinou que 
fosse criada uma caderneta de poupança 

com o objetivo de aumentar o dinheiro dos 
brasileiros, e essa ordem foi formalizada através 
de uma lei. e também, alguns anos depois, os 
escravos poderiam guardar seu dinheiro, abrindo 

uma poupança, facilitando sua alforria. 

Quando guardamos dinheiro na poupança, e 
não usamos esse dinheiro, esses valores passam 
por uma atualização monetária, que quer 
dizer que o tempo que passar no banco, aquele 
dinheiro não perderá o seu valor.

curiosidade:
a História da Poupança!

dica de leitura

P
ara aprimorar os conhecimentos sobre 
o dinheiro, o Le-pe-Ti indica o livro 
“o menino do Dinheiro – Sonhos de Família”,  

do autor Reinaldo Domingos, especialista em 
educação fi nanceira.
“o menino do Dinheiro – Sonhos de Família” 
conta a alegre história de um menino sonhador, 
determinado, curioso e entusiasmado pela vida. 
nascido em uma família humilde, o garoto tem uma 
mãe dedicada e amorosa e um pai, trabalhador, 
porém desprevenido, e com isso, o menino 
aprende desde cedo a dar valor às moedas que 
ganha, guardando-as em um cofrinho para, um 
dia, comprar o brinquedo que deseja. 

Páginas: 60
Autoria: Reinaldo Domingos
Selo: Descobrir
editora: DSoP

D. Pedro ll – Foi o segundo e último imperador do Brasil durante 
58 anos. Antes do Brasil ser uma República, nosso país era um império.

Alforria – Signifi ca liberdade!

Atualização monetária – É o nome que se dá no Brasil para atualizar o dinheiro que fi ca 
guardado na poupança por bastante tempo. Pois, com o passar dos anos, o valor do dinheiro vai 
se modifi cando.

O que é?
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H
á algo muito diferente nos eUA que não 
acontece no Brasil. os norte-americanos 
dão muito valor ao seu presidente. nas 

escolas os alunos aprendem o nome de todos os 
presidentes de seu país e há muitos livros sobre 
esse assunto para as crianças. nos eUA quando 
um presidente acaba seu mandato, eles podem 
até criar sua biblioteca, tornando-o um lugar tão 
popular quanto um parque de diversão.

N
os eUA, os principais partidos políticos 
são o Democrata e o Republicano. esses 
partidos são representados por mascotes, 

destacando algumas de 
suas características.

o Democrata é simbolizado por um jumentinho 
e o Republicano por um elefante. 
o jumentinho pode simbolizar coragem, 
humildade e força e o elefante pode simbolizar 
força e inteligência. 

Querido Presidente! 

curiosidade

N
o dia 8 de novembro aconteceram as 
eleições para eleger o novo presidente 
dos eUA. o país é composto por 50 

estados e um distrito federal. Até o fi nal deste 
ano o Presidente é o advogado e político 

n o r t e - a m e r i c a n o 
barack obama, fi liado 
ao Partido Democrata. 
na madrugada do dia 9 
de novembro, o resultado 
das eleições foi a vitória 
do empresário Donald 
Trump. 
no dia 20 de janeiro 
de 2017 a Casa branca 
será deixada pelo atual 
Presidente e, o bilionário 
norte-americano Donald 

Trump se tornará ofi cialmente chefe do estado 
por quatro anos, podendo se eleger por mais 
quatros. o vencedor das eleições dos eUA 
derrotou por pouco a candidata Hillary clinton, 
e se torna o 45º presidente eleito nos eUA.  

Donald Trump faz parte do Partido 
Republicano, tem 70 anos, além de ser muito 
rico, foi apresentador de televisão, mas nunca 
possuiu cargo no mundo da política. 

Porque barack obama fi cou tão 
famoso?
Por muitos anos os negros não tinham os mesmos 
direitos que os brancos nos eUA, e nos séculos XVii e 
XiX o país praticava a escravidão. Barack obama foi o 
primeiro presidente negro a comandar o país.

Casa branca: A casa Branca fi ca no estado de 
Washington, a capital do País, e é onde o presidente dos 
eUA mora e também trabalha.

O que é?
Donald Trump - Foto: Divulgação

Barack Obama  
Foto: Divulgação

Eleições para Presidente dos 
Estados Unidos (EUa)

Você sabia por que a capital dos 
EUA se chama Washington?
Porque é o nome do primeiro 

presidente dos eUA. 
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So-ci-e-da-deSo-ci-e-da-de

A 
nossa sociedade é repleta de problemas 
sociais e infelizmente afetam famílias 
e acabam desfazendo o convívio das 

crianças com seus pais. Um desses problemas 
que é mais comum na vida desses pequenos, é 
a violência dentro da própria casa, por causa do 
uso de drogas e bebidas alcoólicas dos pais.

o governo é responsável pelo bem-estar 
da sociedade e, tem o dever de proteger os 
meninos e meninas de tudo o que prejudique 
seu crescimento, fazendo com que essas 
crianças morem em outro lugar. esses pequenos 
são levados para abrigos da prefeitura onde 
começam a conviver com outras crianças nas 
mesmas situações deles. Algumas, não voltam 
nunca mais a ter convívio com os pais e se 
tornam órfãos. 

nos abrigos, existem os tios e tias que acolhem 

essas crianças e se preocupam em educar, dar 
amor e ensinar a respeitar todas as regras da 
nova casa. mas, nem sempre conseguem cuidar 
como os seus próprios pais. 

Viver em abrigo muitas vezes é doloroso, pois 
o que a criança mais precisa na vida é ter o 
carinho e cuidado do pai e da mãe por perto e, 
nem sempre as oportunidades de estudar em 
boas escolas, se divertir, ter brinquedos e roupas 
estão disponíveis para eles. mas, a sociedade 
jamais pode diferenciar os órfãos de outras 
crianças fazendo com elas se sintam menores 
por não terem família. Ter família ou não, as 
crianças são todas iguais!

N
a cidade de São Paulo existem muitos 
abrigos que acolhem essas crianças. 
Você pode procurar no seu bairro, na 

sua igreja, reunir seus amigos e fazer uma 
ação social para ajudar esses pequenos. não 
existe uma data especial para fazer alguém 
feliz, todo dia é dia de ajudar. Você pode 

ajudar brincando um dia com essas crianças, 
presenteando com um brinquedo ou uma 
roupa, ou até levar um lanche especial para 
comer com elas!

Você vai ver o quanto sua atitude vai deixar o 
coração dela mais feliz e o seu também! 

Você já parou para pensar como as 
crianças que não têm família vivem?

Sabia que você pode ser amiga de uma 
criança órfã?

Órfãos: É a condição das crianças 
que perderam seus pais. essas 
crianças podem ser adotadas por outras pessoas com 
ajuda da Justiça que protege e defende a vida delas.

O que é?

Foto: Divulgação
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6 Pro-fi s-sõ-esPro-fi s-sõ-es

U
ma das melhores coisas que a infância 
permite é sonhar sem ter medo, imaginar 
que podemos ser quem a gente quiser e 

quantas coisas quiser. 

Você já imaginou quem você gostaria de ser? 
Davi branco, é um garoto de 8 anos e já sabe o 
que quer: Ser Baterista!

 o menino que decidiu correr atrás do seu 
objetivo, quando viu pela primeira vez 
um baterista tocando, já pensou:  “Esse é o 
instrumento que eu quero tocar...”.  Davi já faz aulas 
do instrumento há três meses com o professor 
osmar medeiros, na escola de música maestro 
ciotto, localizada no bairro do Belenzinho/SP, e 
seu maior sonho é ganhar uma bateria acústica.

Abaixo, leia a entrevista:

Le-Pe-Ti – existe algum baterista famoso que 
você admira?
Davi – r: ian Paice (Deep Purple) e Ringo Star 
(Beatles).

Le-Pe-Ti – Quais os tipos de música que você 
vai tocar quando for um profi ssional?
Davi – r: Rock e Blues.

Le-Pe-Ti – Você pretende fazer uma faculdade 
de música?
Davi – r: Quero estudar bateria até aprender 
tudo sobre o instrumento, mas ainda não sei se 
farei faculdade de música.

Le-Pe-Ti – o que você acha de mais legal na 
bateria? 
Davi – r: o som que ela faz. especialmente o 
tom 1 e 2, e do surdo.

Le-Pe-Ti – Se você tivesse uma banda, e pudesse 
escolher um lugar para você tocar pela primeira 
vez, qual lugar seria? 
Davi – r: Um Parque.

F
ernando Guerreiro, 30 anos, toca bateria 
desde os 14 anos e quando começou a 
aprender já sentiu que tinha facilidade 

para aprender o instrumento. isso motivou 
bastante para ele se dedicar mais e fazer as 
aulas com um professor profi ssional. 

confi ra as dicas de Fernando para quem quer 
ser um Baterista:

1 – Assistir outros bateristas tocarem!
2 – buscar aprender cada dia mais!
3 – o segredo é sempre praticar!

o que eu quero ser quando crescer?

Espaço do Profissional!

Davi Branco - Foto: Lazzari Jr.
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Agora que você leu todo o jornal, vamos lembrar dos principais temas que falamos aqui?

então, complete as palavras que se encontram nas respectivas editorias do Le-Pe-Ti. 
Pode começar! 

A) em Política, falamos que você pode se tornar _______________ por um dia! 
B) em Internacional, você conheceu um dos principais partidos políticos dos eUA. o Partido 
_______________. 
c) em Economia, você aprendeu como organizar sua _______________. 
D) em Profi ssões, você descobriu que o garoto Davi quer ser _______________. 
e) em Saúde, o _______________! é o guia que tem dicas de alimentação para as crianças de 
uma forma divertida. 

desafio do le-Pe-ti

D DE Q RIT RE M LN OR M APV BA X

A RE E ANN JZ C ES KT Z CLD RS O

T ZO A CRT AI R UM XW I TSA TA I

H XU X BAD HX U SD EV E BPO SH U

Z VV G IBF BE S TG FT G ISZ AZ N

S AU R QHZ OO T XA NP A LSN IA E

C RM S FVA NA Q CE BR M AIH EM S

I AE S SCR SI M IA US R TST TI E

S LE N AOU CU E AX IP O GTR AB A

caça-Palavras

este espaço é uma oportunidade para você escrever sua 
opinião a respeito de algum dos temas que falamos neste 
jornal. Pode ser sobre mesada, sobre as crianças órfãs, ou 
a responsabilidade dos vereadores da sua cidade. o que 
preferir! 

envie até 15/12 para concursoderedacao@lepeti.com.br,
e espere o resultado na próxima edição do Le-Pe-Ti.
  
o Vencedor do 1º Concurso de redação ganhará um par 
de ingressos para se divertir no Zoo Safári! 

 o concurso de redação do le-Pe-ti

A) Vereador; B) Republicano; c) mesada; D) Baterista; e) nhac.
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este é um espaço que você pode anunciar um, dois ou três livros que você já leu e gostou muito, e 
ainda negociar com outra criança!

nesta edição do Le-Pe-Ti, renan beretta (9), está negociando três livros que já fi zeram parte de 
suas leituras:

Clas-si-fi -ca-dosClas-si-fi -ca-dos

2º Não Confunda (Autora: Eva Furnari, 2011)

resumo: na linha dos textos curtos, complementados pelas imagens, eva 
Furnari propõe várias confusões, baseadas na semelhança de sons das 
palavras. A obra procura ajudar o pequeno leitor a se conscientizar de 
particularidades ortográfi cas.

o que renan mais gostou:“É um livro que tem rimas, e é engraçado.”

3º Listas Fabulosas (Autora: Eva Furnari, 2013)

resumo:  neste livro, eva Furnari presenteia o leitor com as hilárias listas do 
clube das Listas, criadas por seus ilustres membros. com elas, descobre-se 
que lavar roupa com suco de uva e encher a banheira com conta-gotas 
estão entre os piores jeitos de se realizar uma tarefa.

o que renan mais gostou: “O que eu mais gostei foi da personagem Lislia 
que fala sobre as tarefi nhas complicadas.”

1º Você Troca? (Autora: Eva Furnari, 2002)

resumo: neste livro, eva Furnari propõe diversas trocas, brincando com 
as palavras - na tradição dos trocadilhos - e também com a reputação de 
personagens como o lobinho delicado e o chapeuzinho malvado. A cada 
duas páginas a criança tem um texto completo que, com as ilustrações, 
pode divertir e satisfazer sua expectativa de leitor. 

o que renan mais gostou: “Eu gostei de ler o livro porque tem poucas palavras, 
e mais imagens”. 

Se você se interessou pelos 
livros, e deseja negociar, peça 
para seus pais ou responsáveis 
entrar em contato com a mãe 
do pequeno leitor renan:

marília: (11) 98888-8888
Renan Beretta 
Foto: Katiusca Medeiros

Renan Beretta 
Foto: Katiusca Medeiros
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