Crie uma obra-prima
A sua história em
anéis de árvore
As árvores têm um registro visual especial de seu crescimento, que é uma série de anéis
concêntricos que vão do centro do tronco à borda externa. Cada anel escuro representa um ano
de crescimento da árvore. Se um anel é largo, isso representa um ano bom de crescimento da
árvore; se o anel é estreito, talvez a árvore não tenha recebido
primeiro ano
água suficiente. O estudo da idade e da história das árvores
de crescimento
usando anéis de árvore se chama dendrocronologia.
Você quer ser como uma árvore? Você pode representar seu
crescimento e sua história personalizando uma série de anéis
concêntricos, como uma árvore.
Do que você precisa:
• papel
• um lápis ou uma caneta
• lápis coloridos, gizes de cera ou canetinhas

último ano
de crescimento

O que você faz:
1. Sozinho ou com um adulto, anote uma lista de eventos
memoráveis que aconteceram com você ou dos quais você
participou. Escreva que idade você tinha quando cada evento
aconteceu. Por exemplo, sua lista pode incluir quando você
perdeu o primeiro dente, se mudou para outra cidade, cresceu
um tanto ou conheceu seu melhor amigo ou sua melhor amiga.
2. Desenhe um pequeno círculo no meio do papel para o ano em
que você nasceu, então desenhe círculos cada vez maiores até
que haja tantos anéis quanto o número de anos que você tem.
(O anel mais externo representa sua idade atual.)
3. Desenhe a "casca" em torno dos anéis para representar sua pele, ou a parte externa do corpo.
Personalize sua "casca" como quiser!
4. Faça uma marca ou imagem ao lado do anel/ano para anotar cada um de seus eventos memoráveis.
Você pode criar cada marca grande ou pequena, em uma cor ou formato diferente, ou até mesmo
adicionar uma pequena observação.
Coisas a se pensar:
•

Houve um ano em que aconteceram muitas coisas especiais?

•

Como você decidiu marcar seu evento especial? Foi importante relacionar a marca à lembrança ou
ao evento?

•

Você ficou surpreso com algumas das coisas de que você se lembrou e colocou na sua lista?
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