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40 projetos com formatos diferenciados.
A decoração ideal é fundamental na criação de espaços confortáveis. Por exemplo, quartos com metragens pequenas, quando bem-elaborados, são capazes de garantir mais
amplitude e melhor circulação. Quer checar como? Então, confira a seção “Apês Pequenos” desta edição, que apresenta ótimas ideias, não somente para quarto, mas também
para sala de jantar, varanda, cozinha e outros cantinhos da casa. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} span.s1 {font-kerning:
none} Outra seção instingante desta edição é “Salas de TV”. Sim, atualmente, os móveis e outros acessórios decorativos também podem ser as estrelas desses espaços, e
não apenas os modernos aparelhos televisivos. Quer saber como? Confira tudo isso e muito mais!
Uma viagem pelas trajetórias dos célebres pintores e suas obras que marcaram a história da arte. Neste guia, reunimos as 101 pinturas mais importantes de todos os tempos,
desde o século 14, com a obra “Madonna e o Menino”, do pintor italiano Duccio di Buoninsegna, até o século atual, com a gigante pintura do britânico David Hockney: “As
maiores árvores perto de Warter”. Organizado por ordem alfabética, apresentamos as curiosidades e as histórias por de trás dos quadros e dos mestres da pintura ocidental da
época bizantina até o modernismo, como: Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Cézanne, Van Gogh, Picasso, entre muitos outros.
Para deixar o agito urbano e as preocupações do dia a dia para trás, nada melhor do que banho de mar, brincadeiras na areia, caminhadas ao pôr do sol e brisa refrescante
batendo no rosto. O mapa da mina para viver dias de puro relaxamento e descontração está nas próximas deste guia. Confira sugestões de pousadas em todo o litoral
brasileiro, com informações completas sobre localização, infraestrutura de lazer e de serviços e preços das diárias para facilitar sua escolha.
Não é novidade que as datas comemorativas fornecem ótimos ganchos para desenvolver projetos educacionais de alto nível pedagógico e estimular as crianças com temas
interessantes. Esta edição da Projetos Escolares Educação Infantil está exatamente assim, repleta de boas ideias para o professor trabalhar no mês de setembro. O Dia da
Amazônia, por exemplo, é celebrado em 5 de setembro e reverencia as riquezas desse território que ocupa aproximadamente 7 milhões de km2 e passa por 7 países, além do
Brasil. Seu tamanho é equivalente à sua importância para o mundo. Por isso, é importante conscientizar as nossas crianças sobre sua preservação e assim garantir a existência
de protetores da floresta no futuro. Já no Dia Internacional da Alfabetização (8 de setembro), a Unesco chama a atenção para a importância do aprendizado e, especialmente,
do ensino básico para toda a população. Pesquisas recentes apontam que, no Brasil, 1/3 das pessoas entre 25 e 34 anos é analfabeta funcional, ou seja, não possuem
habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática. Para reverter esse quadro, precisamos fazer os estudantes tomarem gosto pelo ensino desde cedo e, para isso, você
conta com as sugestões da matéria “Semeando leitores”. Mas o principal evento do mês é, certamente, o início da primavera. A estação mais florida do ano, com suas
paisagens deslumbrantes, ajuda a despertar a aptidão artística dos alunos. Então, que tal organizar uma linda festa na escola, com muitas oficinas de decoração artesanal e
gincanas divertidas que podem envolver as famílias e contribuir ainda mais para assimilação do conhecimento. No dia 21 de setembro também é comemorado o Dia da Árvore.
Aborde a importância da preservação ambiental e contribua para a formação de cidadãos conscientes sobre essa questão tão discutida no mundo inteiro. Para tanto, organize
atividades de exploração in loco, visitando os jardins da escola ou praças e parques próximos. Os pequenos vão adorar as brincadeiras de recolher folhas e de plantar
sementes. Essa revista traz ainda um case sobre a organização de cantos de diversão na classe, um projeto de artes que aborda o surrealismo, um artigo sobre inclusão social
por meio da educação e uma entrevista esclarecedora a respeito dos cuidados da voz.
Machado de Assis, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato... o
espaço desta página seria pequeno para uma lista completa dos grandes escritores brasileiros. Mas será que as crianças, hoje em dia, têm noção da grandiosidade desses
nomes? Ou pelo menos os conhecem? É fundamental que a literatura nacional esteja presente nas salas de aula desde cedo e não somente na pressão pré-vestibular, apenas
porque são livros obrigatórios. Também é preciso desmistificar que determinadas obras são “chatas” e acabar com a aversão que os alunos criam pelos livros pedidos pelos
professores e cobrados em provas no estilo “decoreba”. O mundo das palavras deve fazer parte da rotina escolar como algo prazeroso, como um momento em que as crianças
são transportadas para outras realidades, onde elas podem descobrir coisas novas e criar fantasias. Assim, elas tomarão gosto pelos livros, tão importantes na formação de
cidadãos conscientes e felizes. Nesses momentos mágicos, os clássicos devem ser inseridos de maneira lúdica, mas com conteúdo. Pensando nisso, a Projetos Escolares
Ensino Fundamental traz, nesta edição, um projeto especial sobre Euclides da Cunha, já que 2009 é o ano do centenário de sua morte. Inspire-se com as atividades propostas
e amplie os conhecimentos dos alunos. Outro tema que não poderia faltar é o Natal. Cheia de encantos e coisas boas, a data merece ser trabalhada na escola com muita
alegria e envolvimento de todos. Você confere, ainda, um projeto repleto de sugestões para desenvolver com as crianças que frequentam a escola no período de férias. Boa
diversão!
A História da humanidade sempre foi marcada pelo conflito e pela guerra. Civilizações foram erguidas, atingiram seu apogeu e acabaram atacadas e destruídas por outros
povos que absorveram as conquistas, conhecimento e riquezas das culturas que dominaram. Nunca, porém, um evento foi tão destrutivo e mortal quanto a Segunda Guerra
Mundial. Este guia comemora os setenta anos do final desse conflito, trazendo ao leitor uma visão abrangente dos acontecimentos que determinaram o resultado da guerra que
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mudou dramaticamente o curso da História.
Reunir as melhores matérias publicadas na Meu Próprio Negócio sobre o mundo digital já entrou para as tarefas anuais da redação. Afinal, não tem interesse mais crescente
entre nossos leitores do que o empreendedorismo e boas ações de gestão que envolvam a web e suas tantas ferramentas. Para que você conte com um bom apanhado de
informações que possam tanto inspirá-lo a novos negócios quanto ajudá-lo a incrementar o seu, confira o resultado desta edição especial Negócios na Internet.
Embarque em uma viagem ao redor do mundo em busca das esculturas e dos monumentos que foram construídos para comemorar um acontecimento histórico, para
homenagear uma figura ilustre ou para práticas espirituais. Neste Guia, reunimos fatos e imagens marcantes de 101 Esculturas e Monumentos, antigos e modernos, desde o
período pré-histórico até o século atual, que intrigam e fascinam seus espectadores. Organizado em ordem alfabética, apresentamos as curiosidades e histórias por trás de
incríveis memoriais, castelos, templos, igrejas, entre muitos outros tesouros da humanidade que contam a história de diferentes épocas, civilizações e culturas.
A gramática normativa da língua portuguesa é solicitada em todos os processos seletivos públicos, nos três poderes e para quaisquer cargos da administração pública. Conhecer as normas
de uso correto da língua na modalidade considerada culta é imprescindível para quem aspira se tornar servidor público. Esta obra traz uma completa revisão dos assuntos mais comumente
relacionados nos conteúdos programáticos de concursos públicos nas esferas municipal, estadual e federal. Neste guia encontram-se tabelas, orientações e aulas para quem precisa
aprender ou relembrar regras gramaticais com o objetivo de obter êxito em exames.
Projetos Escolares - Ensino FundamentalEdição 43On Line Editora
Nesta edição de Projetos para Salas buscamos um pouco a leveza dos projetos que encontram bem-estar em espaços amplos, nas cores que transitam entre o bege e o vermelho intenso,
na diversidade de objetos. As propostas são belíssimas! Exploram as tonalidades, trazem disposições es de móveis inteligentes, aproveitam os espaços da melhor forma. Inspire-se na
beleza e funcionalidade das opções que selecionamos... e viva os trópicos!
Um dos cantinhos mais íntimos da casa merece total atenção. Afinal, é neste ambiente que revigoramos nossas energias e vivenciamos momentos de puro bem-estar. Nesta edição,
apresentamos ideias fantásticas para você planejar e decorar o banheiro de sua casa. Há soluções para otimizar espaço – e para todos os tipos de metragem: de 1,40 m2 a 32 m2. Vale a
pena conferir! Também abordamos os diferentes tipos de revestimento que há no mercado atual, tais como o uso de cerâmica, pastilha, papel de parede e porcelanato. Veja qual tipo
combina mais com o seu perfil e mãos à obra!
Esqueça o inchaço, a falta de ânimo e as gordurinhas que tanto te incomodam! Este guia contém tudo o que você precisa saber para transformar seu corpo em uma máquina impecável. E o
que é melhor: completamente livre de toxinas! Com este especial sobre alimentos detox, você vai poder seguir dietas capazes de limpar seu organismo em apenas uma semana e dar adeus
aqueles indesejáveis quilinhos a mais. E, o melhor, sem passar fome!
A série mais bem avaliada da televisão americana, que conta a história do professor de química que descobre um câncer terminal e resolve produzir metanfetamina com a ajuda do ex-aluno
para deixar dinheiro à família, também fez fãs no Brasil. Milhares deles. Se você é um dos aficionados pela trajetória de Walter White – o homem que migra de uma reputação irretocável para
uma mente criminosa –, a proposta é simples: mergulhe de cabeça na história desse fascinante e intrigante personagem. Caso ainda não tenha sido fisgado pelo enredo, é certo que será.
Razões não faltam para se render.
Nesta edição, além de vitrines de produtos que prometem dar um “up” no visual da sua casa, você encontra ambientes feitos com um único foco: aproveitar ao máximo os cômodos, seja por
meio da integração, da correta distribuição dos móveis ou da escolha acertada das cores, para que toda a sua família usufrua do melhor. Esperamos que as dicas e sugestões oferecidas
possam, de fato, contribuir para tornar a decoração da sua residência ainda mais especial.
Há 165 milhões de anos, muito antes da existência de qualquer nação, os dinossauros dominaram o Planeta. No entanto, no final da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos, essas feras
foram extintas de maneira misteriosa. Agora, eles já não existem, mas deixaram seus rastros em forma de fósseis e outros vestígios que nos fornecem pistas sobre como viveram e por que
desapareceram. No Guia Completo Dinossauros, você confere informações surpreendentes sobre as espécies, além de fatos e curiosidades incríveis sobre esses gigantes que, até hoje,
fascinam adultos e crianças.
27 receitas irresistíveis, substitua o glúten sem perder o sabor.
Apresentamos uma seleção das melhores ideias de enxoval, lembrancinhas, decoração para o quarto e festividades relacionados ao universo infantil. Você irá se surpreender com cada peça apresentada. E
vale dizer: todas, sem exceção, foram elaboradas por artesãos e artistas plásticos renomados. Vale a pena conferir cada uma! Seja para enriquecer o enxoval de seu próprio filho, seja para fazer e vender
essas ideias (que podem ter ótimo retorno!), todas as sugestões são válidas. Vire a página e comece a construir uma nova etapa de sua vida!
Nesta publicação, você encontrará testes com o 911, guias de compra, comparações em autódromos e ensaios instigantes sobre as mais de cinco décadas desse icônico carro esportivo. Você também irá
testemunhar um ou dois mitos sobre o 911 sendo quebrados... Mas por melhor que seja o 911, a Porsche não fez apenas esse carro. Então, você também irá encontrar artigos fascinantes sobre muitos
modelos, do primeiro 356 baseado no Fusca ao 917, vencedor das 24 Horas de Le Mans; entrevistas com o lendário corredor Derek Bell e com o gênio da engenharia Hans Mezger; uma comparação entre
os principais supercarros dos anos 1980, o 959 e a Ferrari F40, e muito mais.
Neste guia, vamos mostrar o poder do Photoshop para melhorar suas próprias fotografias. Vamos orientá-lo a escolher a ferramenta certa para qualquer trabalho, ajustar a forma como ela funciona e usá-la
para editar suas imagens do dia a dia. Nós abordamos o assunto do ponto de vista de um novato absoluto, de modo que não esperamos que você tenha alguma experiência anterior com o uso do
Photoshop. Não importa se você é usuário da plataforma Windows ou Mac, aqui você encontrará todas as informações de que precisa para começar a dominar este programa.
Enriqueça os seus conhecimentos sobre os pintores que marcaram a história da humanidade com suas obras de arte. Neste guia, você confere a vida e o legado de Michelangelo, Bosch, Manet, Van Gogh,
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Leonardo da Vinci e Rembrandt. Cada capítulo traz a biografia do artista, o contexto histórico em que viveu e suas principais influências. Para completar, apresentamos imagens riquíssimas que esboçam as
principais obras de cada um, além de detalhes do Renascimento e da Arte Barroca. Um guia indispensável para quem aprecia a boa arte.
É impressionante como unir retalhos de tecido pode gerar belíssimas peças. Talvez por isso mesmo o patchwork ganhe, a cada dia, mais e mais admiradores. É possível, por exemplo, dar vida a colchas,
mantas e kits de berço de maneira totalmente única. A paixão por essa arte é tanta que ultrapassa a técnica tradicional e faz florescer outras novidades, tais como o patch décor, o carton mousse e o patch
apliquê. Neste guia, você poderá encontrar um pouco de tudo, desde a explicação da origem da técnica até o significado dos principais termos que envolvem esse universo.
Em meados dos anos sessenta, a indústria e o mercado automobilístico brasileiro começavam a se consolidar, gerando o interesse das três “gigantes” de Detroit em também produzir automóveis no País.
Assim, enquanto a General Motors iniciava o desenvolvimento do futuro Chevrolet Opala e a Chrysler passava a controlar a Simca, a Ford lançava aqui o Galaxie, ao mesmo tempo em que assumia o
controle acionário da Willys Overland do Brasil, que estava desenvolvendo o Corcel em parceria com a francesa Renault. Na mesma ocasião, já líder destacada do nosso mercado devido ao sucesso do
Fusca, a Volkswagen absorveu a Vemag, que fabricava os modelos DKW com a licença da Auto Union. Procurando ampliar sua fatia no promissor mercado, a VW decidiu desenvolver uma nova linha de
modelos, denominada Família Tipo 3. Nesta edição, conheça tudo sobre estas histórias e muito mais!
Você não faz ideia de como estou feliz. Há muito tempo, eu e toda a equipe da On Line Editora planejamos lançar uma revista mensal de bordado. Mas essa revista tinha que ser diferente, didática,
exclusiva, moderna e irresistível. Como, felizmente, boas vibrações atraem pessoas que fazem toda a diferença, tivemos a felicidade de convidar uma das papisas quando o assunto é bordado. Falo de Malu
Vianna, uma jornalista brilhante, uma profissional que adora enfrentar desafios, que busca inspiração ao ouvir e ao ler cada sugestão de quem gosta de bordar, tricotar, costurar, crochetear... E, como não
poderia ser diferente, eis que, página a página, ponto a ponto, fomos dando vida ao nosso sonho. Hoje, ele está concretizado nesta primeira – de muitas! – edição da sua, da nossa Ponto Cruz Faça Fácil.
Mas, para que esta doce realidade continue cada vez melhor e fazendo parte da sua vida – afinal, esta revista foi feita pensando em atender a todos os desejos de quem ama a arte com fios –, precisamos
que você analise cada detalhe e nos envie sua opinião, críticas e sugestões. Acreditamos que, só assim, todo mês, teremos condições de lhe oferecer uma revista repleta de novidades, de gráficos e ideias
exclusivas. Que este encontro seja o primeiro de muitos outros. Malu Vianna, eu e toda a nossa equipe estamos pra lá de contentes em, a partir de agora, poder fazer parte do seu dia a dia. Como disse o
filósofo alemão Friedrich Hegel, “nada grandioso no mundo foi realizado sem paixão”. E, acredite, cada letrinha, cada gráfico, cada foto, cada produção... tudo foi feito com muita paixão, dedicação e amor.
Este volume traz questões gabaritadas e comentadas que foram retiradas de diversas provas de processos seletivos públicos para cargos e órgãos dos três poderes e de órgãos públicos das esferas
municipal, estadual e federal. Todas cobrem conteúdos de raciocínio lógico, como proposição, valores lógicos das proposições, tabela-verdade, conectivos lógicos e as operações lógicas: negação;
conjunção; disjunção; condicional; bicondicional etc. Uma parte de questões comentadas vem logo após a parte teórica, para que o estudante tenha o passo a passo das resoluções e perceba como as
organizadoras efetivamente cobram os assuntos na prova verdadeira. É um treinamento essencial para os aspirantes a servidor público compreenderem como as questões são formuladas e qual o
raciocínio que precisarão desenvolver para marcar valiosos pontos.
A ioga é uma das poucas ciências que considera o corpo e o espírito como um só, interligados e dependentes. Tanto é que trata os dois dando a mesma importância, o mesmo peso. Enquanto os asanas
exercitam o corpo, treinando-o para superar seus próprios limites, os pranayamas educam a respiração, de tal forma que levam o iogue a alcançar, por meio da meditação, a própria consciência. Este
fundamento da ioga fica muito claro em uma das matérias abordadas por nós nesta edição, a ioga para gestantes. Por meio de exercícios de concentração, respiratórios, posturais, relaxamento e meditação,
a técnica possibilita uma maior adaptação às mudanças do corpo durante a gravidez, fortalecendo o elo de amor e conexão com o bebê, além de ajudar no parto. Um outro exemplo do poder que esta
prática exerce no ser humano como um todo é visualizado com a ioga laboral, tema também abordado nesta edição. Muito difundida nos Estados Unidos, ela tem o objetivo de prevenir doenças, sobretudo
as causadas pelo estresse. O resultado é um palpável alívio do estresse gerado pelo trabalho, e melhora considerável no rendimento das tarefas do dia a dia. Também trazemos para você 10 posturas
específicas para ajudá-lo a dissipar aquele sentimento dotado de um poder destruidor: a raiva. Pouco a pouco, asanas e pranayamas irão lhe auxiliar na liberação de toda a agressividade contida. Além de
temas instigantes, esta edição vem recheada de belas posições, com mais conteúdo – entrevistas e artigos – e novo projeto gráfico. Para você se sentir, cada vez mais, auxiliado, completo e feliz.
Pense em um alimento que é gostoso, saudável, pórtico e que ainda ajuda na perda de peso. Parece mentira? Mas, para a nossa felicidade, não é! Esse prato é a tapioca. Apresentamos neste guia receitas
(doces e salgadas) sensacionais para emagrecer. Também sugerimos um cardápio para você perder até 1 kg por semana comendo tapioca. Que delícia!
Com a ajuda de sucos funcionais, você conseguir se livrar de vez das toxinas, da celulite, do inchaço, do desânimo, do estresse e até dos quilinhos a mais. Nesta edição você encontrar· inúmeras receitas
de sucos nutritivos e saborosos que prometem tornar o seu dia a dia muito mais saudável.
Neste guia, você confere preparos detox, que prometem desintoxicar o organismo e garantir mais imunidade, sendo uma ótima pedida para emagrecer e reduzir a gordura do corpo. Ainda falando sobre
beleza, há sucos e chás para reduzir a celulite e o inchaço, além de outras maravilhas que farão milagres para o seu visual.
Este guia, é uma verdadeira fonte de inspiração e informação para expandir seus conhecimentos. A seguir, viaje de norte a sul, de leste a oeste, atrás das histórias e curiosidade de maravilhas espalhadas
pelo globo terrestre. Boa viagem e uma ótima leitura!
Tudo o que você precisa saber sobre fotografia digital, desde os ajustes do equipamento até o tratamento da foto!
Tudo o que você precisa saber para começar a correr.
Ao fechar os olhos, quais são as lembranças do Natal? Conversas e risadas entre a família ao redor de uma mesa deliciosa pode ser um dos pensamentos que mais surgem na mente. Pudera! Os pratos
típicos natalinos são realmente inesquecíveis. Pensando em criar novas lembranças inesquecíveis, neste guia, apresentamos receitas práticas e maravilhosas para enriquecer ainda mais a sua ceia.
Imagine, no futuro, seus filhos e netos recordando as delícias que preparava para celebrar o nascimento do menino Jesus!
Nesta edição de Projetos para Quartos, a jornalista Cintia Bazan fez uma busca cuidadosa e bastante criteriosa, reunindo propostas lindíssimas. Na matéria de integração, situações bem distintas e
resolvidas com sensibilidade conseguiram interligar espaços para o relaxamento, o closet e o escritório. Distribuição de móveis, aproveitamento da luz natural, desníveis e decoração revelam de que
maneira os arquitetos e decoradores entenderam as necessidades dos moradores e como isso está retratado nos quartos. A garantia é de uma gama de ideias que, sem dúvida, deixará o seu cantinho
muito mais interessante e acolhedor. Boa leitura e até a próxima.
Cinquenta anos depois do golpe de Estado dado pelos militares, iniciando uma ditadura que durou 21 anos, vivemos uma democracia plena e possuímos umas das Constituições mais avançadas do mundo.
Contudo, o regime militar lançou o país em um retrocesso histórico, piorando os problemas sociais que sempre assolaram o país. Esta edição especial relembra o golpe e a ditadura militar em todas as suas
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fases e traz, com exclusividade, documentos secretos da CIA liberados pelo Freedom Information Act (Ato de Liberdade de Informação) sobre a participação americana na derrubada de João Goulart, o
envolvimento de Médici com Richard Nixon, os manuais de tortura da CIA e depoimentos exclusivos de ex-presos políticos vítimas de abusos por parte do Estado.

Roteiro completo dos parques temáticos, de compras e dicas incríveis para se divertir com toda a família. Afinal, Miami e Orlando, nos Estados Unidos, oferecem diversas
possibilidades de lazer e entretenimento para satisfazer crianças e adultos. Consulte, planeje, organize e faça da sua viagem um momento de alegria ao lado de quem você
mais gosta.
Ao pensar no Natal, será difícil não lembrar dos sabores tradicionais da Época: o cheirinho de panetone, os doces tradicionais da vovó e tantas outras delícias que sempre são
rodeadas de boa conversa e muito amor entre toda a família. Confira receitas clássicas, mas também muitas novidades, como pavê de panetone, rabanada recheada, bolos e
tortas com texturas e recheios irresistíveis. Realmente um sabor mais inesquecível do que o outro. Vale a pena fazer e provar!
Compromissos, rotina, estresse. Essas palavras fazem parte do cotidiano de boa parte das pessoas que vive nas grandes cidades. Para deixar o agito urbano e as
preocupações do dia a dia para trás, nada melhor que banho de mar, brincadeiras na areia, caminhadas ao pôr do sol e brisa refrescante batendo no rosto. O mapa da mina
para viver dias de puro relaxamento e descontração está nas páginas deste guia. Confira 152 sugestões de pousadas em todo o litoral brasileiro, com informações completas
sobre localização, infraestrutura de lazer e de serviços e preços das diárias para facilitar sua escolha.
Nesta edição, apresentamos 46 receitas irresistíveis. É uma tentação melhor do que a outra... E, melhor, todos os preparos possuem fotos, a fim de aguçar ainda mais a sua
vontade. Então, vamos lá! Escolha a sua opção (ou opções!) e mãos na massa. Temos a certeza de que irá adorar nossas sugestões. Lembre-se também que, em tempos de
crise econômica no país, vale aprender a fazer bolos para vendê-los. Ofereça algumas degustações entre os amigos e divulgue-os muito nas mídias sociais.
Projetar um banheiro ou lavabo pode ser muito mais fácil do que você imagina. Só é preciso saber onde buscar as informações até chegar ao layout final. É exatamente por isso
que nasceu este Guia: aqui você vai encontrar tudo o que precisa para criar o seu ambiente. Da bancada e cuba ao gabinete, do piso à parede, veja aqui sugestões dos
arquitetos de combinações de materiais e estilos. Tem também soluções para projetos com metragens reduzidas, para os mais luxuosos, em que espaço não é problema, e
para os integrados a outros cômodos da casa.
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