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Os japoneses leem ao contrário do que fazemos, ou seja: de trás
para frente, da direita para a esquerda. E é isso que você deve fazer
agora. Primeiro, desvire as palavras. Depois, leia o poemada
direita para a esquerda e descubra o que o autor Rodolfo Guttilla
escreveu no livroUmAnoPassa Ligeiro.

Resposta:Pédejabuticaba/Quantomaiseucomo/Menosacaba...

No blog doEstadinho, você:
!Lê uma entrevista como
escritor Rodolfo Guttilla.
!Fica sabendo sobre o concurso
de haicais doGrêmio Ipê.
!Conhece o haiga, uma técnica
quemistura haicai e fotografias.

Vinil
adesivo

Prendaos palitos com
fita na parte do jornal
que vai ficar para baixo.Risquequatro vezesa borda

da tampinha no isopor e
peça ajudade umadulto
para cortar as rodinhas.
Então, cole os círculos de
isopor dentro das tampas.

Corte umcanudo com10 cmeoutro
com14cm. E corte os palitos com
13 cme17 cm.Agora, encaixe o palito
menor dentro do canudomenor e faça
omesmocomomaior. Espete uma
tampanaponta de cada palito.

Recorte o excesso de
jornal, para ficar retinho.

Corte uma folha de
jornal aomeio. Agora,
dobre as extremidades,
formandoum triângulo
(vá do centro, no alto,
até as pontas debaixo).

Cole coma fita.
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Novinil adesivo, recorte um
círculo para fazer o número do
carrinho e umpara-brisa como
oda foto. Desenhe os detalhes
comcaneta permanente.

você vai precisar de:

Carrinho aovento

pronto!

Fita adesiva

Lápis

Jornal

Seu carrinho está pronto
para correr. Basta assoprar
(ou fazer vento) na parte

de trás para que ele dispare!
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Tesoura
de ponta
redonda

2 palitos de
churrasco

Régua

GiovannaResende
deFrançaCamargo,
9 anos

Isopor

Você assopra forte e ele sai correndo

Bárbarade
AssisVieira,
9 anos

Este,Bárbara
eGiovanna
fizeram juntas

Caneta
permanente

4 tampas de
garrafa pet
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