
Sabedoria e Conectividade
Ladda ner boken PDF

Linda Booth Sweeney
Sabedoria e Conectividade Linda Booth Sweeney boken PDF

 

Sabedoria e Conectividade: Historias Vivas sobre Sistemas Vivos
reune doze contos de diferentes culturas; cada conto revela um

exemplo unico de "e;sistema vivo"e;. Atraves desses contos, a autora
Linda Booth Sweeney mostra que aquilo que atualmente conhecemos
como raciocinio sistemico existe ha muito tempo. Um conto popular
balines narra a historia de uma lagartixa que nao consegue dormir
por causa das faiscas de um pirilampo. Ela traca a causa de sua
queixa de um animal a outro ate, por fim, os mosquitos, de que

depende para sobreviver. Assim como a lagartixa, os jovens leitores
entenderao que todas as formas de vida estao inter-relacionadas e
poderao compreender o conceito de "e;interdependencia"e; dos

sistemas vivos. Em um conto birmanes, um rei derrama uma gota de
mel no batente da janela e nao se da ao trabalho de limpa-lo. Entao, a
gota de mel atrai uma mosca, que atrai um lagarto, que e seguido por
um gato, depois um cachorro, e depois pelos donos do gato e do

cachorro, cada um armado com um pedaco de pau. Quando a guerra
civil eclode, o rei e os leitores entendem o sistema vivo de "e;nao-
linearidade"e;, no qual um efeito e desproporcional a sua causa.
Notas claras e simples acompanham estas e outras historias em



Sabedoria e Conectividade. Como afirma Linda, "e;Quando as
criancas entendem os sistemas vivos, elas tem maior probabilidade
de pensar e agir de maneira informada e menor probabilidade de

atribuir uma unica causa para os desafios que encontram. A medida
que as criancas apreciam e aprendem sobre sistemas vivos, percebem
que conexoes na natureza, nas pessoas, nos problemas e nos eventos
ligam todos nos"e;. Sabedoria e Conectividade est disponvel na
forma de um volume de grande porte e totalmente colorido, ideal
para presentes, salas de aula e bibliotecas. Tambm est disponvel em
formato de udio e e-book. Sabedoria e Conectividade recebeu Meno
Honrosa em sua categoria no Festival Literrio de Nova York em
2011. Tambm ganhou como o melhor audio book no Green Book

Festival e no Festival Literrio de Nova York em 2011.
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