Ajude a Mudar a Sua
Parte do Mundo
--Mamãe, hoje a minha professora falou
conosco sobre formas de ajudar a mudar
o mundo para melhor – explicou Daniela
quando estavam voltando da escola a pé. –
Mas eu não sei exatamente o que fazer.
-- Ajudar a causar uma mudança positiva
na nossa parte do mundo é uma iniciativa
maravilhosa – respondeu a mãe. – Você
sabia que mudanças podem ser pequenas
coisas que fazemos na comunidade, mas que
contribuem para fazer a diferença? Cuidar da
comunidade, como por exemplo dos parques
e áreas gerais, pode ser uma forma de você
ajudar.
--Também é estar consciente de como
usamos a propriedade pública, não jogando
papéis no chão, não quebrando coisas de
propósito, e até evitando pisar nas plantas
dos canteiros. Ajudar a cuidar do jardim e tirar
seus brinquedos do gramado e da entrada
ajuda a manter a vizinhança bonita e é uma
forma de causar uma mudança positiva.

Daniela pensou por um pouco e
depois disse:
--Sabe uma coisa, mamãe, tem
bastante lixo espalhado pelo parque.
Será que eu poderia recolhê-lo?
--É uma ótima ideia – concordou
a mãe. – Que tal irmos em casa e
pegarmos luvas e um balde para
colocar o lixo?
Depois de pegarem o material
necessário, Daniela e a mãe
começaram a recolher o lixo ao
longo do caminho.
--Por que será que as pessoas fazem
tanta sujeira?– perguntou Daniela.
--Olha, tem pessoas que não foram
ensinadas a cuidar das coisas, e não
entendem que sua falta de cuidado
prejudica a natureza e as outras
pessoas. Mas outras vezes a sujeira é
simplesmente uma parte da vida, e
limpá-la é algo que tem de ser feito.

Que
sujeira!
UE
JOG
NÃO CHÃO!
NO
LIXO

--Por exemplo, você está comendo no
parque e o vento leva o seu guardanapo.
Talvez você não consiga pegá-lo nesse
dia e ele acabe indo parar em algum
lugar. Ou talvez um animal entre na lixeira
e espalhe lixo por todo o lado, que depois
tem que ser recolhido.
--Olha mamãe, tem uma garrafa
quebrada aqui – disse Daniela.
--Não ponha a mão nela, Daniela! –
exclamou a mãe. – É ótimo você querer
ajudar a pegá-la para ninguém se
machucar, mas quando tiver um objeto
cortante no chão, peça ajuda a um
adulto, para que você também não se
corte.
--Oi Daniela – chamou Joãozinho – o que
você está fazendo?
--Estou ajudando a mudar o mundo –
explicou Daniela. – Recolhendo o lixo,
estamos fazendo com que o parque fique
bonito de novo.”

--Puxa, que legal – disse Joãozinho. –
Obrigado. Eu também gostaria de ajudar.
Posso, papai?
--Claro que sim, filho – respondeu o pai. –
Mas primeiro você vai precisar pegar luvas
e uma ou duas sacolas.
--Eu já volto logo, Daniela – gritou
Joãozinho, enquanto corria para sua casa.
Daniela sorriu. Estava feliz por não só estar
fazendo o parque ficar mais bonito, mas
por também estar encorajando os amigos
a fazer a diferença.
Não minimize o que você pode fazer
para mudar o mundo. Pequenas coisas
e pequenas pessoas são importantes!
Qualquer coisa que você possa fazer
para causar uma diferença conta muito.
Cuidar do mundo, mesmo que seja com
coisas pequenas, pode ocasionar grandes
mudanças quando se junta tudo. E pode
começar com VOCÊ!
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