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Aa Leito!' 

o honroso acolhimeulo que, Ilas cdi<;oes allte
riores, te'-e o meu livrinho Vida I/lfantil, al1ima-me 
a apresental-o em nova edi<;ao, accrcscido com um 
capitulo - O mosqlúlo e a Pebre Amarel{a. 

É intuito da Vida Infanta continuar a ser du
plamente util: servir para o enaino da leitura, di· 
vulgando ao mesmo tcmpo conhecimentos relativos 
á saúJe publica .. ] tÍ. era tempo de rindar a série de 
li vros de histoTielas mOTaes de reslll tados praticos 
duvidosos, hem como os ¡ivros replelos de pesadas 
nOQoes scientificas, em desaccordo com a idade e Com 
o dcsenvolvitnento intelleclunl das crian<;as. 

Fa<;amos livr03 que facultem a"s mestres asst¡m
ptos proveitosos para as lic<;oes, ce,·tos de que o 
alumno levará para o seio da familia pur este meio 
11o<;oes inestimaveis de CiviliJade e Hygiene, l1teis 
em todas as occas'üeil':' . 

Aproveito a opportunidade para ngradccer as 
generosH referencias da imprensa contando COIll esta 
e c om o "poio do publico para poder proseguir no 
programma que estabeleci. 
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Aos Sms. directores de estaholecimentos de en
sino e professores de differe[1tcs categorias que obse
quiosamente m e felicitaram - mil agra rlecimentos, 
pedind.J o seu valiúso concurso para que, graQas á 
intervengao dos mestrps, criem vida e ul;ilidade os 
pallidos poriodos da Vida Infantil . 

A Valrmtim Magalhaes, Coelho Netl;o, .' Olavo 
Bilac, 'l'heodoro Sampaio, Dr. Vieira de Mello e aos 
outros illustrRdos c"iticos do meumodest ·.J trabalho, 
penhoradissilUrJ agradeQo o generoso e bcnevolo aga
salho que deram á Vila Infantil, acoroQoanJo-m, 
a prose~llir na tl"ilha ini ciada. 

MARIO BlJLOAo. 
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PRIMEIRAS IMPRESSÓES 

Despérto. 
Vejo a luz do sól, que entra pela 

janella. 
M inha mae aguarda o meu des

rtar, no meu quarto. 
Como é boa! Beija-me com 

carinho quanuo élcóruo. Aju
da-nle a vestir e a arrumar as 
cobertas .do meu leito. 

Depois do banho, penteados 
os meus cabellos, vou beijar 

o Papae que já está no 
seu gabinete de traba
iho. 

Alem das estante com 
livros, dos vasos com 
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flores, ha alliduas mesas: u~a gran
de. para elle, outra pequenma para 
mlm. 

Meu pae, que leu os jornaes, 
convida-me para um passeio ao jar
dim. 

Todos os días fa<;o exercicios di
versos no nosso jardim para me for
talecer e ficar com boas cores. 

Que dia lindissimo! É clara a 
luz do sól e fresca a manhan. Tao 
branca é a luz, que me faz fechar 
os ólhos ... 

No nosso jardim ha muitas flo
res: urnas brancas como o vestido 
de minha mae, outras rosadas como 
as suas faces. 

Algumas arvores fazem sombra 
junto ao gradil do jardim. Minha 
mae está alli fazenClo uns sapatinhos 
de lan. 

Como sao lindas as borboletas 
do nosso jardim! 

Ha tambem muitas abelhas e 
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heija-f/ores. Papae diz-rne que estes 
se chamam colibris. 

Que lindo nome de passaro? 
Os passarinhos desse nome sao 

os mais bellos que tenho visto. Elles 
bicam as flores, mas nao as offen
clem. Procurarn apenas alimento, 
como as abelhas e outros insectos. 





E')(drrad('i r~ 
-por-Ia lil-

8·/{."·j'; 

A TUBEReULOSE OU TISleA 

e 

Na rua ha grande rnovimento. 
Entre as pessoas que passarn vao 

dous velhos e urna rno<;a muÍto ma
grinha. 

Ella está tao pallida, que faz 
lernbrar um Iyrio alvo. Tosse tanto 
que parece doente. Sernpre g~le ella 
tosse leva um vidro á bocca. E para 
nao cuspir ou escarrar no chao. 

U ma pessoa educada nao cospe 
no chao. 

O vic1rc que a mo<;a leva. á bocca 
é urna pcquena escarradci ra de bolso. 

Esta moca está tuberculosa. 
Papae cli~ que é pelo pó que l'e

spiramos que apanhamos, mais vezes 
tao horrivel molestia. 
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Porisso, em. vez das vassouras, 
que levantarn poeira perigósa, eleve
mos usar de pannos humidos para 
lim peza das nossas casas. 

Como é b6asinha aquella moc;a! 
Está tao doen te e tem cuidados para 
nao passar seus males aos autros! 

Ella sabe que os escalTOS atira
dos ao chao seccam e sao transfor
mados em poeircl, que o vento le
vanta e nós respiramos. 

Fez-me muito pesar vél-a; mas 
Papae diz que aquella molestia é 
curavel, quando tratarla a tempo. 

As pessoas que passaram for<lm 
ao Jarcliln Publico. Sentanlll1-se á 
sombra das arvores, que é onde 
melhor respIramos. 

'-
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AS PLANTAS 
Para distrahir- me, Mamae con

vida-me para irmos até ao fundo 
da chacara. 

Que lindo céu azul! 

Como é bello o regato que atra
vessa o nosso quintal! 

Como estao lindas as montanhas 
que dalli se observam! 

A agua do regato é transparente, 
crystallina. 
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V é-se tudo O que está no fundo 
do regato. 

As aguas, a correr, cantam como 
se fossem avesinhas. 

As arvores das montanhas sao 
altas. Disseram-me que urna das 
mais bellas é o jequitibá. 

A mesa de nossa sala de jantar 
é feíta da madeira tirada de urna 
arvore daquella especie. 

Ha muitas especies de arvores, 
mas nem todas serve m para fazer 
movelS. 

Todas as arvores sao uteis. 
Nao devemos fazer mal ás plan

tas. Ellas tambem vivem como nós. 
Quando sao corta?as por algum 

machado, canivete ou faca, o liquido 
que escorre desses golpes é como 
o sangue que sae do nosso corpo, 
quando nos ferimos. 

Das arvores sao extrahidos me
dicarnentos para cura-s 3cS nossas en
fermidades. 
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Estamos agóra ao pé do regato. 
Nao tem ólhos e parece ver, 

porque ségue sem pre o 111esmo ca
minho. 

As v~zes pára, quando nao ha 
l ento: parece escutar o que esta
mos falando. 

Papae explica-me que estamos 
ao lado direito do r egato e que os 
lados dos rios chamam-se .lnargens. 
Estan1.os na margem cJireita porque. 
olhando para o lado para onde cor-
em as aguas do regato, o nossn 
ado direito indica a rnargenz e lll 
ll.L nos achan1.os; o nosso lado es
querdo indica a outra margem, ande 
se ac~ .alll as 1110ntanhas. 

É verde e brilhante a folhagem 
clac arvoresJ dos arbustos e das 
relpas que ahi cn~scel11. 



NINHOS E FLORES 

Inclinado sobre as 
aguas do regato, em 
urn arbusto, está Ul11 

ninho de passarinho. 
Nao cohsente n1. que 

eu retire o 'ninho por 
nao saber si é UITl ni · 
nho v e Iho, abando na
do, - ou novo, ainda 
nao occu pa.d o p elo pas
sarinho que o fez. 
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Nao devemos tirar os óvos dos 
passaros, porque os passarinhos sao 
u teis. Elles destróem os insectos 
que nos pícam e que podem ser ve
nenosos ou portadores de molestias. 

Os passarinhos. principalmente 
o colibri, auxiliam a reproduc<;ao 
das flores e das sementes, que nos 
dao ,plantas uteis. 

E porisso que chamam bejfa
flores aos colibris. ~ 

Elles levam o póJlea de um3 
flor a outra. 

Depois crescem os fractos. 
Das selllentes dos fructos é que 

nascem as plan taso 
Vejo nfl mao de minha mae 

urna flor. Que dehcada~ Que aro
ma suave! 

Ensina meu pae que o pó ama
rello, que observo no centro da flor, 
é que se chama póllen. Ensina 
tambem que as folhas delicadas, mi
mosas e de cores tao variadas, que 
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rodeiam O póllen~ é que se cha
mam péta(as. . 

Minha mae colhe urna por~ao 
de pétalos da rosa que tem na mao 
e atira-as sobre mim e sobre meu 
pae, para que eu nao mais me es
que~a de que se chamam pétalas. 

,. 
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Á MESA 
Sao horas do 

almo<;o. 
Meu pae ne

cessita ter ho 
ras certas para 
as refei<;6es, si
nao fica doente. 

Deve-se comer só a horas certas, 
pela manhan e á tarde. 

Faz - nos mal comer biscoutos e 
dóces a qualquer hora. 

Só devemos comer [ructas de
poís das refei<;6es. 

Agora como por mÍnhas maos. 
Sei pegar no garfo, que tem 

dentes límpos e brancos. 
A toalha da nossa mesa é al

Vlss¡ma. 
Nao mastigo com muita pressa, 

porque a Mamae diz que isto póde 
fazer- me mal. 
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Deve-se mastigar bem, antes de 
engulir 

A comida vai desfeita para a 
garg'anta e chega insensivelmente ao 
estOlnago. 

Meu pae dá-me agua muito pura 
e diz que o vin ha é dispensavel no 
nosso clima. 

A agua limpa e pura nao nos faz 
mal, e o vinho póde fazer nos mal. 

Fa<;o POL- nao deitar comida nem 
agua na toalha e nos meus ves
tidos. 

Minha mae, que está ao meu 
lado, dá-me beijos pelos 'meus cui
dados. 

Meu pae sorri. 
Gósto muito de o ver sorrie. 

Tem os dentes muito brancos e 
muito limpos. 

Como sao bonitos os dentes. 
quando sao bem limpos e a1vos! 

Devemos, para conseguir essa 
belleza, laval- os com urna escova 
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todos os dias, pela manhan e de
pois das refei<;6es. 

O asseio da bocea é u til á nossa 
saúde e concorre para a belleza dos 
dentes. 

A faca s6 deve servir para cor
tar os alimentos. 

Com o garfo é que devemos levar · 
os alimentos á bocea, auxiliando
nos com pedacinhos de pao, quando 
quizermos apanhal-os. 

Falo poueo á mesa. Nada pe<;o. 
Espero que me sirv~m do que en
tenderem que nao me fará mal. 

Devemos fal:¡¡.r brandamente com 
os creados ou servos para nao os 
offender e para:que nos tratem com 
respeito e amizaae. . 

Como é agradavel ver flores á 
mesa! 
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A CAMINHO DA ESCObA 
Acabado o almo<;o. b eijo muito 

a minha mae. Em com panhia de mell 
pae sigo para a escola. 

Vamos caminhando a pé, porque 
o exercicio é util á saúde. 

Caminho com cautela para nao 
trope<;ar e cahir. 

N ao corro, porque nao se deve 
correr na rua. 

Vejo muitos passa¡-inhos esvo;J.
<;ando sobre nossas cabe<;as. Sao 
andorinhas. Tem os ó1hos redondos.' 
Tem um bico com que comem e 
ckilrol11. 

Parece que tambem gbstam muito 
das flores, porque estao sempre a 
voar sobre ellas. Até parece que lhes 
dao beijos. 

Tambem ~u gostaria de ser pas
sarinho, mas a flot- havia de ser mi
nha mue. 
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Meu pae ensina-me muita cousa 
. quando me leva á escola. 

O nome das flores: rosas, vio
letas, cravos, ac;ucenas, jasmins, ac
cácias, rainúnculos, cravinas, tulipas. 

O n'ame de outras causas: per
fume, aragem, horizonte, colina, mon
tanha, campina, valle, aldeia, firma
rn.ento. 

Vejo no chao muitos animaes 
pequeninos. Chamam-se fonnigas. 
Dao exemplos á gente. 

Em quanto ha bom tempo, an
dam a buscar folhas e graos par~ 
os levar a suas casas, onde os vao 
juntando, para que nao f::llte alimento 
quando houver I1'laU tempo. 

O mesmo devemos fazer. 
Emquanto ha saúde devemos a

proveital-a para trabalhar e estudax 
Sinto o corpo humido. Meu pae 

diz que é do suór. 
Acho exquisito que a gente te

nha dentro do carpo esta agua toda. 
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f: verdade que ternos as lagri
mas nOs ólhos, na bocea a saliva. 

Interrogo a meu pae e ow;o o 
que elle diz com attenc;ao. 

Já tenho notado que, estando a 
gente com attenc;ao, nada esquece 
facilmente do que nos ensinam. 



Explicam-me sernpre muitas cau
sas. 

Diz meu pae que sentimos o suór, 
porq ue temos calor no corpo, e que 
o cal.or é que produz essa hum.idade. 

E necessario suar, porque, pelo 
suór, expellimos muitas cousas, que, 
si ficassern no nosso corpo, nos fa
riam mal. 

A saliva que ternos na bocca serve 
para molhar os alimen tos e faz e l-os 
escorregar mais facilmente para a gar
ganta e depois para o esoph(}go~ an
tes de chegarem ao estomago. 

As lagrirnas servem para lavar 
os olhos e libertal-os de peguenos 
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corpos extranhos, que poderiam pre· 
judicar a nossa vista. 

Nao devemos provocar em ex ces
so o suóJ; as lagrimas e a saliva .. o 
que nos faria mal á saúde. 

O excessivo suór debilita e faci- · 
lita os resfriamentos ou a acqUlslc;ao 
de ou tras molestias. 

Nao devemos beber nada frio 
quando estamos suados, porque a 
transpirac;ao se interrompe e isto pro· 
voca sempre grandes doenc;as. 

) 



Todos' os días no caminho da 
escola passam.os por urna casinha. an 

de vivem pessoas 
multo pobres 

Faz-me mal ver 
aqlH; lla sente tao 
mal .vestIda e ma
gra, mostrando tal· 
tar-lhe até o que 
comer . 

Devemos auxi· 
liar sempre os que 
necessitam do nos· 
so apolO 

Diz meu pae 
que quando o Vovó 

me mandar moédas para comprar do
ces, devo guardar algumas dellas para 
dar aos pobres. '. . 
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Devemos tratar com bondade a 
todos os desgra<;ados, porque elles 
nao tem culpa das suas miserias. 

Depois de ouvir a meu pae, já 
os pobres me parecem menos sujos, 
menos [eios, menos tristes. 

Vejo que aquelles olhos baixos 
tem muita bondad e e urna especie de 
lu~ que eu nunca vi e nem sei ex
pnmIr. 

Ao chegar á escola vejo os col
legas reunidos, a correr .... 

Fujo para tomar ' parte naquelle 
brinquedo. lVTeu pae chama-me, e eu 
extranho a sua vóz. 

Nao gosto de ouvil-o quando me 
fala assim. 

Elle é tao' bom. que me dóe a 
idéa de o ter contrariado. 

Páro e espero-o envergonhada. 
nao podendo levantar os meus ólhos 
para os de11e. 

Diz-me que nunca dev,o tomar 
parte em desordens . . 
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N 3.0 é generoso da parte de meus 
collegas estarem elles a correr uns 
atraz dos outros - C0l11.0 que a perse
guil-os. 

Elles brincam de guerra 

l' 



NOCAo DE PATRIA 
A guerra, diz meu pae, 

é indigna dos bon~ sen ti
mento~, porque no mundo 

todos somos lrmaO~ 
A guerra só pnderá ser tolera · 

vel, quando nao puder ser evitada 
e fór em defes.1. da Patria. 

- E que é Patria? perguntei
lhe ainda muito timida. 

- A Patria, disse-me elle, sou 
eu e tua mae; a nossa casa, o nosso 
quintal. os paes, as casas e os quin
taes dos nossos similhantes, dos que 
falam a nossa lingua, e tem os 
mesmos eostumes que nós ternos. 

- E que é lingua? Será isto 
que ternos na bocea. ,sem pre tao 
humida? 

- Nao minha filha . aeereseen
tou, isto tambem é lingua, porém 
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falo-te da collec<;ao de palavras com 
que um povo ex prime as suas idéas. 
1sso tambem se chama /ingua. 

Os outros meninos brincam de 
guerra, porq ue nao ~,abem o que 
acabou de explicar meu pae. 

Os meninos que assim procede m 
sao filhos de honiens que nao sao 
bem ler e nao sabem ensinar ' os 
filhos. Diz meu pae que porisso 
devo estudar bastante, para appren· 
der, tudo que elle sabe. 

Quem estuda apprende e quem 
apprende evita muito mal e muito 
soffri men too j -

Meu pae beijou. me carinhosa· 
mente. 

Entrei para a escola, emquanto 
de longe. me dizia elle adeus, se· 
guindo para o seu trabalho. 

" '~ 



NA BSCOliA 
N a escola, como de cos

turne, fui dar os bons días á minha 
professora. 

] á ella estava rodeada de al
gumas colieguinhas que, como eu, 
haviam preferido conversar com 
ella até ao momento da entrada 
para a classe. 

Comec;am05 os nOS505 trabalhos 
quasi sempre por urna recapítulac;aó 
da ultima explicac;ao do dia anterior. 

Hoje, devemos comec;ar pela re
petic;ao do que ouvimos hontem, 
na hora do exercicio de linguagem. 

Em classe, todos direitinhos e 
quietos, porque nao queremos per
der o premio de boa nota em C!3m
portamento, aguardamos o toque do 
tympano para cantar o primeiro 
hymno. 
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5{jiJle 00 Brasil.! foi o que 
cantámos hojeo 

Conto é - bonita esta mustca e 
COIT1u cantam com vigor as alum
nas da n"linha c1asse. 

A professora diz que devemos 
sempre lembrar que o nosso que
rido Brasil, a nossa Patr.¡a~ é que 
nos deve merecer sempre a maíor 
dedica<;ao 

Da grandeza da nossa Patria 
é que depende a felícidade de nos
sos paes e de nossos similbantes. 

Isto Papae repete sempre quando 
em casa canto, para elle ouvir. os 
hymnos que apprendo na escola. 

Elle ensina-me que o futuro do 
Brasil depende do muito estudo e 
do muito an"1or dos seus fi\hos pe
queninos - que mais tarde serao 
os que tomarao conta do g"C1verno. 

Acabado o canto come<;ámos a 
líc<;ao de linguagem que apprende
hontem: - Os sentidos. 



OS SENTIDOS 
A nossa professor;;¡, ensinou -nos 

hontern que, para trabalhar bern e 
corn proveito, precisarnos de bons 
apparelhos. 

Os rnelbores que ternos sao 
aquelles que a natureza nos deu. 

Estes apparelhos sao os cinco 
sentidos~ de que nos servimos, 
quando ternos perfei~a saude, sern 
mesrno repal-arrnos nlSSO 

Os sen tidos sao cinco, como diz 
a professo ra. 

Esses sentidos estao nos ólhos~ 
nas nUlos, nos OUT/idos. nariz e 
bocea. 

Os ólhos sao os apparelhos rnais 
perfeitos e ffi3lis preciosos de todos 
os que pOSSUlffiOS. 
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Por nleio delles vemos tudo que 
nos cérca e que nos é agraJa\'el 
ver - as flores, os passarinhos, as 
borboletas, as estrellas, a l\.la, o sol. 

Com os ólhos vemos ql.lando a 
Mamae e o Papae estao contentes 
comnosco, antes meSIllO que elles 
venham beijar-nos carinhosamente. 

Podemos julgar si as cousas sao 
pequenas ou grandes, brancas, ver
melhas, amarellas, aZl.les ou pretas. 
Si sao redondas ou quadradas, si 
estao proximas ou distantes de nós 

Coitados dos que 11aO podcm 
ver: - os cégos. 

Para elles, tudo o que nos cérea 
é con10 si estivesse em uma noit~ 
escura e que nao mais acabassc 

Como sao infelize!' os cégos. 
Nunca devemos perder a occa 

sian de lhes ser uteis 
Chama-se visao ao sen tido Je 

que nos utilizamo~ pelos -ólhos 
--~';--



Pelas maos, explicou hontem a 
professora, conhecemos si os objec
tos que estao Juntos a nós sao so
lidos ou molles, quentes ou frios. 
lizos ou rugósos. 

Com as maos execu tamos todos 
os nossos trabalhos. 

As maos servem aos cégos para 
se guiarem, em vez dos ólhos Por 
meio delléls evitam muítos perigos 
e desastres 

Para conhecer as cousas. os cé· 
gos as apalpa 11.1. iá que nao as po· 
dern ver 

Iníe lízes daquelles que nao tem 
maos! 
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Chama -se tacto o sentido de 
que nos utilizamos pelas maos. 

O tacto nao está só nas maos. 
porém no corpo todo. Nas maos 
é que as impressoes desse sentido 
sao mais perfeitas. 



o ol/acto é o 
terceiro sentido_ 

O nariz é o 
orgam pelo qua1 
nos u ti 1 izamos 
desse sentido. 

Sem mesmover 
muitos objectos, 
nos temos con he

cimento da approxlma<;ao delles 
pelo cl7eiro~ pe lo oljacto. 

Quando em nOS50 prdim, minha 
mae me manda procurar violétas para 
o Papae, sei iogo onde as encontrar, 
pelo agradaveJ aroma dessa AOI 

Disse-me a Mamae que devemos 
imitar a violéta Devemos ter boas 
qualidades, sem nos orgulharmos 
deltas : a violéta tem muito pertume 
e esconde-se sob o folhagem. mo 
clestamen te . 
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VlO

boas 
pelas 

Assim como conhecemos a 
leta pelo perfume, as nossas 
qualidades sao conhecidas 
nossas boas ac¡;oes. 

Nao ha necessidade de nos ga-
barmos. 

Hontem, repeti ao Papae a lic
~ao dos sentidos, para provar-Ihe 
como ou¡;o a nossa querida profes
sora. com atten¡;ao. 

Elle beijou-me contente, e ensi
nou-me que em alguns animaes o 
ol/acto é extraordinario. 

O gato conhece onde se esconde 
o ratinho pelo ol/acto. 

O nOS50 cao, o Pery, que ca¡;a 
tao bem as perdizes, é pelo ol/acto 
que .as procura nos campos. 

E porisso que Papae o leva sem
pre quando vai á ca<;a das perdizes. 

Como eu queria ser util assim 
para poder seguir sem pre a Papae. 

--~:--



Pela bocca nós sentimos o gosto. 
A este sentido chamamos - pa
ladar. 

Levando os objectos á bocea, 
conhecemos o gasto de cada um: si 
sao doces ou nao, sí sao agradaveis 
ou desagradaveis. 

O mel e doce. A agua do mar 
é salgada. A p¡menta arde. O 
vinagre e azedo. 

Quan tas cousas nos parece m 
bonitas, e no emtanto nos desagra
dam quando queremos come -las, 
porque sao azedas. ' 

Ainda ha um outro sentido. 
E' tal vez um dos mais uteis ap~ 

parelhos de que dispomos na vicla. 
- o 011 pido. 
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E' pelos ouvidos que conhece· 
mos muita cousa. 

Por meio desses orgams é que 
ou<;o tan.ta cousa que apprendo e 
que sei si devo ou nao fazer para 
ser querida e agradavel a meus 
paes e mestres. 

Si m, a meus mestres tambem. 
Depois de meus paes, os m eus 

mestres sao os meus mel1tores ami· 
gos. 

Pelos ouvidos, escutamos as lin
das mustcas com que as nossas ma
maes nos encantam, paca nos fazer 
dormir quando somos pequeninos. 

Ao amanhecer ouvímos O canto 
dos passarinhos. que madrugam 
mais do que nós. 

Cantam para nos avisar de que 
Já sao horas de nos levantarmos e 
cuidar de nossos deveres de todos 
os días. 

Papae ensina-me que, muito ce
dinho, os passarinhos cantam alegres 



em procura dos pequeninos graos 
e sementes com que se nutrenl. 

Assim nós cantamos na escola 
para descan<;:ar as nossas cabecinhas 
da5 lic<;:6es que recebemos. 

Os passarinhos tambem tem os 
seu s hymnos com que agradecem 
áquelIes que nao lhes tocam os ni
nhos e Ihes dao alimentos. 

Pelos ouvidos apreciamos os sons 
harll10niósos e os desagradaveis. 

A vista, o tacto~ o paloda0 o 
o/facto e a aud.l{:¿¡o sao, pois, os 
nossos cinco sentidos, os melhores 
e os mais naturaes elementos de 
"1ue disponlos para vivero 



Cantamos em seguida na escola 
um outro hymno, antes de come<;al 
a aula de desenho. 

No recreio tenho sempre cui 
dado de n~o atirar nada ao chfu 
para n~o sujar os pateos. O mes 
mo fazemos em nossa sala de a ula 

O director da escala diz sempre 
que a nossa classe é a mais cuida· 
dosa e asseada. 

Evito apanhar sol. porque:. O~ 
raios solares sobre :1 nossa cal:. f <;é 
e sobre as costas. por muito teITipc 
nos fazem mal. 

Procuro sempre fazer o que meu 
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pae e minha mae dizem que devo 
fazer. 

Mesmo brincando, no recrelO, 
nao devemos gritar inutilmente. 

Quem é bem educado nunca 
fala alto. 

Nunca bato os pés quando an
do - o que é muito feio. 

Vamos fazer uma surpresa á 
nossa professora. Ella faz annos 
am.anhan e todas conl.binámos tra
zer ramalhetes para festejal-a. 

Beln que ella merece esta no::;sa 
festinha! 

E' COln tanto esmero que nos 
ensina! Com tantos carinhos nos 
aconselha e nos descul pa as nossas 
faltas! 

Só a Mamae é assim tao ¡n
tia/gente e bondosa. 

Parece-me que hoje caberá a 
miro a vez de - ir ao quadro negro 
fazer as linhas da licc;ao de geo
Dletria. 
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A inda bem que hontem mesmo 
esttve riscando na areia do regato, 
para Papae ver, todas as dífferentes 
linhas que conhe<;o. 

A linha Tecto , a linha caTrIO, 
a linha qllebrada; a linha incli
n ada e obliqaa; as pe.rpendicu
l ores. 

Com toda a atten<;ao e cuidado 
desenharei hOJe para agradar á m i
nha professora e ganhar Llma boa 
nota. 



Fui muito feliz em ter prestado 
toda a attenc;ao á explicac;ao da 
professora. 

Fiquei hoje sabendo como se 
faz a conta de multiplicar. 

Parece muito difficil, mas nao é. 
Como é agradavel ver quanto é 

sim pIes tudo que nos ensinam desde 
que prestemos toda a attenc:;ao. 

~ujei m.uito mihhas maos com 
o gIZ. 

V ou laval-as. 
Como está clara e transparente 

a agua. 
Reflecte o meu rosto, COlTIO SI 

fosse um verdadeiro espelho. 
Nao é que, depors que lavei o 

rosto e as nü'ios, estou rnais cOI-ada 
e mais clara?! ... 

Lembra-nle agora que a Mamae, 
rne disse, que a agua nos fortifica, 
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porque, limpando os buraquinhos 
que ternos na pelle, facilita a sahi 
da do suor, o que nos aproveita. 

Vou perguntar á professora co 
mo se chamam os buraquinhos qUé 
temos na pelle. J á me ensinaram 
mas esqueci-me do nome. 

A professora apreciou muito a 
minha pergunta, Disse-me que se 
chamam póros. 

Ensinou - me que nao devemos 
ser curiosos, Devemos, porém, pel'
guntar sem acanhamento o que ti
yermOS esquecido, 

A curiosidade nao é feía em 
umé' crean<;a, quando se trate de per
guntas, como a que fiz á professora. 

Nos outros casos é reprovavel 
e parecerá lNDISCREyAO. E' muito 
feio ser indiscreto. 

O iIld'Iscreto é o que procura 
saber o que nao é do seu interesse 
e nem proprio para instruir-se. 

- --~--



DE VOhTA PARA eASA 
Sao horas de arrumar os livros 

para voltar para a casa. 
V ou repetir hoje a Papae a nova 

liq;:ao que apprendi. 
Elle vai explicar. me 

cousa sobre o que ouvi 
professora. 

alg-uma 
hoje da 

Disse· me ella que os rein os da 
natureza sao tres : o reino IJ1ineraJ, 
o reino vegetal e o reino llnimol 

Nao aca bou toda a sua explica<;ao 
por falta de tempo; rnas a manhan 
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voltarei sabendo mais alguma cousa, 
porque o Papae ou a Mamae ajudar. 
me-ao a entender a nova lic<.;ao 

Sao tres horas. 
Sahimos todas da classe. na 

mesma ordem em que entrámos 
Duas a duas. Em silencio. 
N a porta estao todos os que 

nos devem conduzir para casa. 
Como estou contente hoje! Foi 

a Mamae quem veiu buscar· me á 
escola. 

E' sempre com saudades que 
digo adeus á minha professora to
das as tardes. Como eu seria feliz 
si ella . fosse commigo e si morasse 
em nossa casa com o Papae e com 
a Mamae! 

Assim ella estaría sempre como 
nosco e eu nao tena que me sepa· 
rar della todos os días. 

Nóto que a Mamae está um 
poueo triste. Porque será ~ 

Nao gosto de vel-a sinao alegre! 
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Ella é tao bonita! 
Quando ri. mostré! 

seus dentes alvos. 
Sua bocca 

parece mesmo 
urna flor. 

Alegres, to
das as collegui
nha5 nos des

pedimos urnas das outras 
Nao gosto quando está triste a 

MéllTlae. 
Porque estará ella contrariada? 
- N;io te incommodes, minha 

filha, disse-rn.e ella, felizmente nao 
é por gl-ande cousa. Na-o estou 
triste con1.O te pélreceu 

Perguntou- me depois como fui 
de licc;6es hoje 

Bem mínha mamaezinha, 
disse-lhe-eu. Dei urna boa licc;ao de 
geolTletria. Eu n1.esn1.a fui ao quadro 
negro fa.zer o desenho daslinhas, 
que já conhe,cemos. .Nada errei. 
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Papae já estará em casa? 
Como é bom e paciente o Papae! 
Depoís dos seus tra balhos, todos 

os días ainda me ensina as lic<;oes. 
Sao quasí horas de vel- o e 

abra<;al- o. 
Com que prazer vou contar-Ihe 

a que apprendi hojeo 
Que foí, mínha filh a ? Pergun

tou-me ella. 
- Os reinos da natureza, Ma

mae, disse-Ihe eu. 
Parece que vai chover. 
O céu está escuro, cheia de 

nuvens. 
O vento 
Quanta 

vent01 

sópra rijo e violento. 
pó é levantado pelo 

Quantas folhas voam pelo ár! 
-- As arvores nao soffrem, mi

nha Mamae, por terem as folhas 
assi marran cadas pelos ven tos! 

Ensinau-me ella que as arvores 
nem Sf'mpre soffren1 por 1SS0, e 
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perdem naturalmente folhas todos 
os annos. 

Disse-me que apprenderei tudo 
isso ainda. Saberei o que sao as 
esta<;oes do anno. 

Convidou - me a caminhar mais 
rapidamente. 

Quando faz pó ou quando faz 
frio nao devemos respirar pela bocea. 

Devemos até deixar de falar nes
sas occasioes, para nao absorver
DlOS o pó que póde fazer-nos mal, 
como explicou o Papae. 

Elle ensinou-me que respirando 
pelo nariz, o pó qw'" poderíamos 
engulir nao vai além da gar../fanta 
e porisso nao nos fará tanto mal. 

N unea me esque<;o do que me 
enSlnam. 



NOCOES DE BOTANI~A 
Eis - nos chegados á 

nossa casa. 
Correndo pelo jardim 

- vou dar boa tarde a 
todos. 

Na mesa de jantar 
está collocada urna 
bella planta que um 
amigo mandou a 
Papae. 

E' urna b ego nÍo_ 
Que linda folha

gem que ella te m! 
Que e o 1 o r ido 

brilhan te o das su~ . folhas! 
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Mamae sentada junto a mlm, 
pergunta si eu sou capaz de des
crever esta planta. 

Oh, si sou capaz! Como nao? 
Escute. 
Tem a folha a forma de um 

corac;ao. 
Os riscos que se notan. nas fo-

1 has chamam-se nervuras. 
Tem tres nervuras principaes 

e outras menore;> que se chalnan
nervuras secundarÍas, terciarias. 

A parte de cima da [olha cha
ma-se filce superÍor e a de baixo, 
inferior. 

A parte de cima é mais colo
rida> porque apanha a luz do soL 
A de baixo é mais clara. 

O cabo da folha chama-se pe
ciolo. 

Bem, minha filha, disse - me 
ella; responde agora: Todas as fo
lhas tem tres nervuras pl-incipaes? 

Nao, Mamae. Geralrnente 
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as folhas só tem urna nervura pnn· 
cipal. 

- - E para que servem as folbas 
uas plan tas? 

- E' pelas folhas, respondi-lhe, 
que as platas respiram, assim como 
,;" pela.s raizes que se alimentam. 

Batem á porta 



PERIGO DOS BEIJOS 
E' Papae que chega. Corro ao 

seu encontro. Elle traz um em
brulho pequenin? e diz que é urna 
surpresa para n11m. 

E' um presente para eu levar 
á miilha professora. 

Depois de abra<;al- o e beijal- o 
muito, elle nos diz que vamos 
receber hospedes. 

Que bom! 
Será assim mais alegre a 

nossa casa. T erernos malS 
companhia. 

Meu pae, que nao 
perde occasiao de ensi
nar- me alguma cousa, 
disse que eu gósto nlUi-

frj>L;:¡:', to de dar beijos. 
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Nao se deve abusar desse cos
turne. 

Os beijos devern mesmo ser 
evitados. . Pelos labios podemos 
apanhar rnuitas molestias e trans
rnittir aos outros as de que pos
sarnos soffrer. 

Ha muitos nleios de ser arnavel 
e de fazer curnprirnentos sem a ne
cessidade de dar beijos. 

Os beijos devem ser reservados 
só para raras occasioes, diz · meu 
pae: - isto é, para quando signi
fiquern grande prazer ou grande 
pesar, como as 1 ag-rí mas. 



OS REINOS DA NATUREZA 
Apprendemoshoje uma lic<;:ao 

nova, Papae. 
A professora nao acabou de ex

plicar tudo, mas eu já sei alg-uma 
cousa. 

l-\ lic<;:ao foí sobre os tres reinos 
d;1 natureza. 

A professora fez - nos observar 
que ent re os objectos que vemos 
ou conhecemos, ha muito dífferen<;:a. 

U m cavallo nao é egual a uma 
;11'vorc. Uma pedra nao é egual 
a U lll g:1to, n ern a uma planta 
qualquer. 

Pois bem. Para classificar tudo 
isso em ordem, os objectos que co
nheCeFl:,OS esUio divididos em tres 
especies differentes. 
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Para cada especie foram esco
lhidos os objectos que mais se as
similbam, - fornl.ando-se assim tres 
gl-and es grupos principaes. 

S ao os tres reinos da natureza. 
A um destes reinos chamou-se 

reino ll1illera,¿ ao Oll tro vegetal, 
e ao tereeiro, finalmente, reino 
aniIl1o! 

- Muito bem, minha filha, disse
meu pae. J á sabes entao a grande 
divisao dos córpos que con heces. 

Agora dize: - tu, eu, os ou tros, 
hom ens, a que rp.inn da natureza 
perte n eemos? 

- f~o reino Ilni1110~ r espondí 
eu. Acho, Papae, que fomos collo
cados n0 reino animal, porque ternos 
intelligcnciZt, porque temos vontade, 
porque podemos mudar de logar a , 
nosso gosto. 

- Entao somos animaes? Pen
sas que devemos ser comparados.. 
aos animaes? Perg'unroll-me elle. 
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Nao, Papae. Ha g~ande dif
feren<;a entre nós e os anlmaes. 

- Isso tu o dizes, minha filha, 
l1l.as nao explicas bem. 

re.í.~lO 

pe.dra, 

Como nao? Pertencemos ao 
animal, porque nao somos 
nem fomos extrahidos das 

lumas como os metaes e outros pro
ductos. Nao temo,; raizes, nem fo
lhas, nem flores. 

Sendo assim, claro é que: lJer
tencemos ao .Teitlo . illl.Ílllill. 



Certamente ha differenc;as ~ntre 
nós e os ani maes. 

Ha tambem variedades entre os 
productos dos out ros 
reinos da natureza. 

A pedl-a nao é egual 
ao chumbo. 

O ouro nao é egual 
á prata. 

No reino vegetal 
tambem se notam dif
feren¡;as. 

Pelo couledas plan
tas já se nota essa va
riedade; a roseiro nao 
é egual ao peceguei
ro; a conno de assu
car nao é egual ao 
banlbú; o mi/ho nao 
é egual á po/meiro. 
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No reino anirnal ha a mesma 
variedade e differen<;a de individuos. 

Os anirnaes 11aO fa1am; nós [a
[amos. 

Nao me esqueci do nosso que
rido papagaio, Elle fala, é verdad e, 
como observa Papae; mas .l10Ó COI1-

Pt?rso. 
Diz só o que apprendeu: 

poucos palavras. 
- Que entendes por conversar? 

J>erguntou Papae. 
- Conversar é trocar idéas e 

exprinlir nosso pensamento. Isso é 
que os animaes nao sao capazes de 
fazer corno nós. 

- Bem, minha filha, disse meu 
pae. Estou satisfeito comtigo e com 
tua professora. O que te Ja1ta ainda 
saber sobre isso, aprendecrás illalS 
tarde. 
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OS HOSPEDES 
Chegararn os hospedes que es

peravamos. A Mamae já havia pre
parado aposen tos para todos. 

Os paes foram para o quarto del
la. O ITlenino foi para o meu quarto. 

Como eu tinha calculado, o nos
so jantar hoje foi maÍs alegre. 

A conversacao entre os nOSS05 
paes era aninl~da, e falaran1 em 
nluÍtas cousas: sobre a nossa edu
ca<;ao, sobre theatl-os, sobre musica, 
e, hnalmente, sobre politica, creÍo eu. 

Ainda nao entendo muito a 
conversa dos mais velhos. 

lVlarnae disse que uma menina 
bem educada nao deve occupar-se 
conl o que conversam os 111ais velhos. 

Gostei muito do menino que 
yeiu hospedar-se comnosco, em con1-
p 2U1hia de séus paes, que sao ami
gos do Papae. 
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Desde que chegaram notei que 
elle era um menino bem educado. 

Foi logo cumprimentar em pri
melro logar ~ Mamae e depois ao 
Papae e a mlm. 

A' mesa ficámos sentados em 
frente um do outro, porem, nem 
elle procu rou falar, nenl. eu. 

Parece que os paes delle tambem 
[he ensinaram que as crean¡;as nao 
devem [alar á mesa, a nao ser guan
do interrogadas pelos mais velhos. 

Findo o jantar, fomos juntos 
para o jardim. 

Alli, mostrei-Ihe as nossas flores. 
os pom bos - correios e o nosso cer
cado com gallinhas. 

Estou anciosa por ver sah i rem 
uns pintinhos dos óvos que a Mamae 
póz a chocar com a minha gallinha. 

Todas as vezes que vou ao 
quintal, trato de ver si já nasceram 
os pintinhos. 

--~~ 
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Fig. 1 - O stegomyia fascjata1 

augmentado 8 vezes. 

I \ 
"-

" " '. 
Fig. 2 - O stogomyia fa.<iciata, 

angmcntauo 8 YC'Zcs. 

Fig. 3 e 4 
O stegomyia fasciata. em 

tamullho nah1l'ru. 

Fig. 5 - Larva, 
augmentada 8 vezes. · 

Fig. 6 - Nympha, 
augrncntada 8 vezcs. 



A NOSSA SAÚDE 
Guerra aos Pernilongos! 

O Pau\o approximou- se do re
puxo do nosso jardim e ficou rl1.uito 
admirado por ver que havia alli 
agua parada e che ia de bichinhos 
que pareciam cóbrinhas. 

Estranhou que nao tivessemos 
em nossa casa os cuidados que im
pedem a forma¡;aO de aguas estag
nadas) porque é nellas que se criam 
aquelles bichillhos dos quaes . nas
ceni por sua vez os mosquitos cha-
111ados p ernilollg os, que tanto nos 
incommodam. 
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Disse-lhe eu que nós nao sabía
mos que os pernilongos nasciam 
nas aguas esfagnadas> e tambem 
ignora vamos que elles eram filhos 
d 'aquelles bichinhos parecidos COITl 

pequeninas cóbras que vivem nas 
aguas paradas 

O Paulo disse-me que os perm
longos sao muito perigósos porque, 
si Inorderem urna pessoa que estejél 
doente e vierem depois no~ morder, 
podem nos trazer a molestia do 
doente. 

Contou·me as experiencias feítas 
pelos medicos para provar que o 
pernilongo e que leva a fébre ama
rella e as febres intermittentes da 
pessoa doen te as pessoas sans -
causando assim as epidemias de tae,' 
molestias. 

Ensinou-me que. mesmo no~ va
sos com Rores, que tivermos den lro 
da casa, si nao houver o cuidado 
de mudar diariamente a agua, po-
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dem nascer os bichinhos que pro
duzem os pernilongos. 

Assim, pois, fiquei saben do que 
este bichinho, que apenas só parece 
incommodo, e isto por causa do 
seu canto e das suas picadas tam
bem se pode con verter em. nosso 
inimigo ás vezes mortal - como o 
principa/ causador de parias Ino
/estias gra pes. 

V ou prevenir a Mamae para 
que tenhamos agora todo cuidado. 
de modo que possamos evi tar a 
crea<;ao dos pernilongos. 

Qualquer caco de garrafa, lata 
velha, tina de lavar roupa - qual
quer vasilha d 'agua pode ser um 
viveiro de crea<;ao dos taes bichi
nhas donde sáem os pernilongos. 

Ale m do asseio completo e geral 
que devem ter as nossas casas e 
quintaes, é tambem preciso que fa<;a
mos todos os esfor<;os afim de que 
nao haja agua estagnada. 
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Quando estavamos conversando 
no jardim mostrou-me o Paulo um 
pernilongo que lhe vinha morder a 
mao, e me disse que os mais peri
gósos eram os chamados coroneis 
- porque tem o carpo e as per
nas riscadinhas de branco como se 
fossem di visas de pastos militares. 
Esta especie de mosquitos vive 
dentro das casas e morde durante 
odia. . 

Elles sao os peiores de todos, -
poís dizem os sabios que é essa a 
especie que transmitte a fébre ama
rella. 

Os outros, os pernilongos es
euros ou · pretos, que mordem de 
noute, transmittem outras molestias. 

Quem diria?! U m bichinho tao 
insignificante como o pernilongo e. 
no emtanto, tao perigoso! 

Maus vaccinadores é o que elles 
sao, os taes senhores pernilongos! 

Emquanto o verdadeiro e bom 
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inspector nos vaccina, para nos livrar 
da varÍ%, lá vem o pernilongo. 
nos ll10rde e nos vaccina com os 
gerll1ens de tantas molestias .graves. 

Guerra! guerra-, pOIS, aos 
pernilongos, aos inimigos de nossa 
saúde. 





o PAULO 

o filho do jardineiro perguntou 
si queriamos dar um passeio até ao 
fundo da chacara. 

- Obrigado, disse O Paulo. nao 
devemos nos afastar daquí, sem co
nhecimento dos nossos paes. Pro
curariam por nós e poderiam ficar 
assustados com a nossa ausencia. 

Nao devemos nunca nos afastar 
de junto de nossa casa, nem ir a 
qualquer logar sem o consentimento 
de nossos paes ou das pessoas que 
estiverem encarregadas de nos acom
panhar. 

E' um menino muito mImoso e 
bomzinho - o PauIo. 

E' este o nome delle. 
Disse que se chama Paulo, por

que é fiIho do estado de S. Paulo, 
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e seus paes quizeram dar-lhe esse 
nome como recordac;ao agrada vel 
deste estado, onde moraram. 

N as menores cousas vejo como 
é bem educado este menino. 

Estando nós no portao do gradil 
do jardim, nóto que elle deixa sem
pre o passeio, para dar logar ás 
senhoras que passam 

Si alguem deixa cahir algum 
objecto, elle corre logo a apanhal-o. 
para evitar incommodo á pessoa 
que o deixou cahir. 

Devemos ter attencao em nao 
deixar cahir o que tem~s nas maos 
e em nao esbarrar nas cadeiras nem 
noutros objectos. 

O Paulo nunca caminha na 
frente das pessoas mais velhas, atra
palhando-lhes os 'passos. 

N unca o vi pisar nos vestidos 
de ninguem, o que é muito feio e 
desagrada veL 

Si está sentado e chega alguma 
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pessoa mais velha, elle se levanta 
logo e Ihe offerece o seu logar. 

A mae do PauIo toca piano 
~dIl1iravelmente e elle mesmo já 
está estudando musica 

Nao se deve fazer barulho e 
nerTl conversar quando aIguem toca 
ou canta. 

A musica é muito agradavel de 
ouvir-se; porisso mesulO nao devemos 
interromper esse prazer aos outros, 
ainda HleSITlO que nao nos agrade 
o que estao tocando ou cantando. 

Faz muito frio hojeo 
O PauIo está estranhando isso, 

por nao estar acostumaao com a 
nossa cidade. 

Diz que onde elle móra nunca faz 
tanto fl·jo. O calor, sim, lá é insuppor
tavel e ha necessiclade de sahir da ci
dade nos mezes mais quentes do anno, 
para a fazenda ou para achacara 

Ainda bem que o cli/lJG nao é 
egual em todos os logares. 





NOCOES DE HISTORIA 
o Paulo gósta mnito de falar 

de sua terra. Sabe muito bem a 
historia do Brasil. 

Tem-me contado muitas cousas 
lnteressantes, alem do que eu já 
apprendi com a minha . professora 
e com o Papae. 

Eu ja sabia que a America tinha 
sido descoberta por Christovam Co
lombo e que o nosso querido Brasil 
[oi descoberto por Pedro Alvares 
Cabral. 

O Paulo ensinou-me ainda mais 
cousas. 

O Brasil, tendo sido descoberto 
por portuguezes, ficou pertencendo 
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a Portugal. cujo governo mandou 
para cá pessoas de sua confianc;a, 
para tomarem conta de suas novas 
terras - a sua colonia. 

Portugal, disse- me o Paulo. é 
um paíz da Europa, onde viveram 
os paes dos nossos paes, - os nos
sos an tepassados. 

Os primeiros homens que vie
ram para o Brasil, encarregados de 
governar a nossa colonia, tin ham o 
titulo de governadores. 

As terras do Brasil foram divi
didas ern differentes porc;oes que se 
chamaram capitanias. 

O Brasil era habitado por ho
rnens selvagens~ que nao tinharn 
os nossos costumes. Viviam e rn 
tr¡bus~ sern rnoradia certa. Destas 
tribus, urnas eram rnais ferózes do 
que as outras. 

Os hornens · que habitavarn o 
Brasil viviarn nas montanhas e nos 
mattos. 
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Sao chamados - indígenas ou 
indios. 

Ainda hoje ha muitos indígenas 
que vem de vez em quando á Ca 

pitaI pedir recursos ao governo. 
As cousas que elles preferem 

sao roupas e instrurI1entos para la
vra,¡: a ten·a, ca<;ar e pescar. 
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Elles vivem do que ca~am e 
pescam. 

O PauIo ensinou-me muitas cou· 
sas mais e aprecio sem pre quando 
dIe fala, porque diz as paIavras 
com cuidado. 

FaIa alto, explicando bem o 
que diz. 

Deve-se falar sempre com cla· 
reza, para nao fatigar a quem nos 
ouve e para nos tornarn1.OS agra·· 
uaveis. 
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FESTA DAS ARVORES 
Como sentimos que a demora 

dos nossos hospedes vá ser curta! 
Elles vieram para assistir áfisla 

das arvores., .que se realizará ama-
nhan. ' 

Porque me conduzo bem na 
escola, estudo e présto atten¡;ao ao 
que me ensinam, ganhei da Ma
mae um lindo vestidinho para ir 
áquella festa . 

N a festa das arvores vao tomar 
parte todas as crean¡;as daqui. e 
isso para que todos apprendam que 
nao devemos estragar as plantas. 

Devemos até procurar tratal-as 
bem, porque as arvores nos sao 
muito uteis. Foi o que me ensina
ram o Papae e a Mamae. 
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o Paulo vai recitar um trecho 
cscripto por um nosso patricio, para 
mostrar quanto a élrvore nos é utiL 

O escriptor chama- se COELHO 

NETTO. 

O trecho é o seguin te: 

A Arvore 
«Ella é a purificadora do ar 

que respiramos, ella é que nos ga
rante a fonte que jorra para a 
nossa Sedé: e para a réga dos cam
pos, ella é a fiandeira de sóes: 
caem -lhe na cópa os raios canicu
lares e ella, desfiando a Ramma, dá 
apenas o calor ao que se achega á 
sua sombra; ella é a medicina, ella 
é a belleza cercando a morada em 
qlJe vivemos, ella é a nossa confi
dente discreta porque é sob seus 
ramos que abrimos francamente o 
cora<;ao ~ei.xand? livres ~ saudades 
e as remlll1cenClas - asslm é a ar
vore V1Va. 
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Morta ella é tudo - o principio 
e o fim: ben;o e esquife', e, entre 
esses dous polos tuda mais é flo 
resta: a casa e o templo, o leito 
nupcial e o altar, o carro que trilh;¡ 
os campos, o navio que sulca os 
rnares, o cabo da enxada e a hastc 
da lan<;a, tildo é madelra, tudo é 
arvore, é a floresta» 

Quando o Paulo recitou essc 
trecho para Papae OUVil. foi com 
verdadeiro enthusiasmo que Papal' 
applauCliu nao so ao auctor dessas 
lindas palavras como ao Paulo. que 
disse mu ito bem o que havia ap
prendido para recitar na festa. 

Papae explicou me os termos 
desse trecho, que eu ainda nao eo
nhecia, para eu entender melhor o 
que acabava de ouvír. 



VISITAS 

A' noite recebemo~ 
algumas visitas, o que 
é sempre agradavel. 

Apreciei muito a chegada des
sas pessoas, porque em companhia 
delLas vieram algumas meninas e 
eu pude organizar alguns brinque
dos, com tao búa companhia. 

Mostrei-lhes as minhas bonecas, 
para as quaes eu já sei fazer vesti
dinhos e sapatinhos de lan. 

Chamadas para o salao de visi
tas ouvimos o Paulo recitar a bella 
poesia do nosso primoroso poeta 
OLAVO BILAC: 
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e Ama, com fé e orgulho, a terra ero que nasceste, 
Crean«a' Nao verás paíz nenhum como este! 
Olba que Cél,[ que mar' que rios' que lIorestal 
A natureza, aqtt' , perpetuamente em lesta! 
E' uro seio de mae a transbordar cannllOs 

Ve Clue vida ha no cbao! ve que vida ba nos ninhos 
Que se baJanc;am no "'1, entre O~ ram()l; inquiétos' 
Te Que luz, que calol, Que multid1io de insectos, 
Ve Que grande estensao de mattos, onde impera, 
Fecunda e luminosa, " eterna primavera' 

Boa terra' jamals negou a quem trabalba 
O pa.o que mata a tome, u tecto que agasalba, 
Quem com seu auol', v fecunda e bumedece, 
Ve pago o seu esfor«o, e ~ fehlO e enrlq uece ! 

Crean«a, nao verás pru. aenbum como este 
Imita na grandeza w. tena eru 'l_ WoII>cest6l!. 
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ULTIMAS IMPRESSÓES 
A l\1:1mae chama-me em parti

cular e me diz que sao horas de 
deita¡-- me_ 

Nunca devemos bocejar deante 
das pessoas mais ve lhas_ E' signal 

de abo lTecimento que revela má 
educ:1(ao. 

Depois d e bcijar o meu querido 
Papae e de m e despedir das de
mais pcssoas, sigo em companhia 
da minha boa mamaezinha para o 
rneu quarto. 



PRIMEl.R.O LIVRO 

\ Ella me ajuda a despir, fa z - me 
deita r e. depois que lhe repito a 
oTa{:ao da noite~ entao me beija 
'carinhosamen te. 

Durmo e sonho com Papa:. 
<;:om minhas licc;oes e com ;as ml~ 
nhas queridas colteguinhas. 
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