
editado por Barbara Fiore, que nos conta unha historia real e 
profundamente educativa: a historia de Rosa Parks e a súa loita 
contra a segregación racial.
Rosa Parks naceu en 1913 en Tuskegee, en Alabama, e finou en 
2005 en Detroit.  Foi unha muller negra estadounidense negra, 
costureira de oficio, que ao negarse a ceder o seu asento nun 
autobús o 1 de decembro de 1955 deu pé ó comezo da protesta 
contra o racismo nos Estados Unidos de América. 
O 1 de decembro de 1955, Parks negouse a obedecer ao chófer 
dun autobús público, o cal quería obrigala a ceder o seu asento 
a unha persoa de raza branca. Foi encarcerada pola súa 
conduta, acusada de perturbar a orde. 
En resposta ao encarceramento de Rosa, Martin Luther King, un 
pastor baptista, conduciu a protesta aos autobuses públicos de 
Montgomery, nos que colaborou tamén Johnnie Carr, o que fixo 
necesario que a autoridade do transporte público terminase a 
práctica de segregación racial nos autobuses. 

Ás veces un se pregunta que 
podemos facer para loitar pola 
paz, e semella que todo o que 
fagamos é sempre pouco. Pero 
non é así, pequenos xestos 
como ficar sentados nunha 
cadeira poden acabar con 
situacións de inxustiza.
Hai un libro, o autobús de Rosa, 
de Fabrizio Silei, un cómic
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Para conmemorar a Rosa Parks, que hai 65 anos comezou 
unha rebelión contra da segregación racial manténdose 
sentada na súa cadeira no autobús, imos adicar o noso reto 
fuchiqueiro a facermos cadeiras. 
Necesitaremos un anaco rectangular de cartón que 
dobraremos en cinco partes iguais.
Logo dobraremos, tal e como se ve na imaxe, o rectángulo en 
forma de abano.
Cortaremos logo, para facer os repousabrazos, como podemos 
ver no gráfico.
Sacaremos os repousabrazos cara arriba, e dobraremos as 
partes da cadeira para facer o respaldo e as patas.
Pegamos as dúas pezas do respaldo con celo.

A idea desta cadeira foi tomada da páxina Toys from Trash, unha 
páxina que paga a pena visitar pola cantidade de ideas que nos 
ofrece (http://www.arvindguptatoys.com/toys.html)
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Por último, coas tesoiras, cortaremos 
as patas para rematar a nosa cadeira.

O r e t o  Fuch i q u e i r oO r e t o  Fuch i q u e i r o



Mi Madriña!Mi Madriña!
Se hai unha actividade que 
nos encanta das que 
puxemos en marcha este 
curso é a dos 
amadriñamentos e 
apadriñamentos lectores.
Con esta actividade 
queriamos propoñer aos 
alumn@s de 6º que se 
prestasen voluntarios para 
ler contos aos máis 
pequenos do colexio e... 
choveron @s voluntari@s.
Así que en cada recreo, o 
patio de infantil se enche

destes padriños e madriñas que armados do seu libro de contos van 
facer un labor importantísimo de promoción da lectura, ao tempo que 
tecen uns lazos afectivos que nos fan máis comunidade educativa que 
nunca.
Dende o Barquiño de Papel queremos agradecer a tod@s polo seu 
traballo, por sacrificar parte do seu tempo de lecer cunha acción solidaria, 
por fabricar, con ese pequeno xesto, a PAZ

Leo en son de Paz... 
lecturas recomendadas para os maiores



Contos para a Paz

Neste día da Paz, non estaría mal que aproveitaramos 
para lermos algo sobre a vida e loita dalgúns personaxes 
que loitaron para o trunfo da xustiza que é o mellor 
xeito de contribuír á Paz.


