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A aventura de Kiko
Sandra Guimarães

No ar rarefeito
Jon Krakaver

1º a 7 Semana da Pátria
Era uma vez um gato xadrez
Bia Villela

22 Início da Primavera

Poetando

Para os Pititicos
Hoje é sábado,
pé de quiabo.
Amanhã é domingo,
pé de cachimbo.
Galo monteiro,
pisou n’areia.
A areia é fina,
que dá no sino.
O sino é de ouro,
que dá no besouro.
O besouro é de prata,
que dá na barata.
A barata é valente,
que dá no tenente.
O tenente é mofino,
que dá no menino.
O menino é danado,
que dá no soldado.
O soldado é valente,
que dá na gente...

Frases e pensamentos de Rubem Alves...
“Não haverá borboletas se a vida não passar
por longas e silenciosas metamorfoses.”
“A saudade é a nossa alma dizendo para
onde ela quer voltar.”
“Eu quero desaprender para aprender de
novo. Raspar as tintas com que pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.”

In: Salada Saladinha
Parlendas

Jogando conversa fora
Aí vem ela toda exuberante transbordando em

“Meu tempo tornou-se escasso para debater
rótulos, quero a essência, minha alma tem
pressa.”

cores. Há muito mais vida no ar. O canto dos

“Buscamos, no outro, não a sabedoria do
conselho, mas o silêncio da escuta; não a solidez
do músculo, mas o colo que acolhe.”

em frente ao colégio.

pássaros enche de alegria os passantes. Saio
todas as manhãs para uma caminhada na praça
Particularmente hoje o sol está tão brilhante
que ilumina até as amoras. Paro, colho as que
estão ao meu alcance (vamos combinar que são
aquelas mais baixinhas), me lastimo por não ter
10cm a mais, pois sempre as maiores estão nos
galhos mais altos. Estão dulcíssimas. Sabor de
infância.

Noto

que

as

pitangueiras

estão

carregadas de flores e antevejo as doces
pitangas que virão.
Profusão de flores, insetos, pássaros, luz e
calor. Ei-lá que surge: A primavera! Seja
bem-vinda! Amo o mês de setembro. E você?
Ana Maria A. Merigo

Bisbiliotecando

Eventos

Os livros mais procurados pelos alunos fazem
parte das coleções:

06/9 – 2ª fase da OBA - Olimpíada Brasileira
de Matemática, aqui mesmo no colégio.

Zac Power
Diário de um banana
Capitão cueca
Diário de uma garota nada popular
Judy Moody

A sala de leitura recebeu a visita da autora do
livro A aventura de Kiko, Sandra Guimarães.
Após uma conversa com os terceiros anos,
leitores do livro, autografou os exemplares para
alegria dos alunos.

Em 09/9 – Excursão ao Centro Histórico de
São José, dos alunos dos 3os anos.

Os filmes Merlin e Odisseia fizeram o maior
sucesso entre os alunos dos 4os e 5os anos,
exibidos após a leitura dos livros.

Meu livro de cabeceira é Ostra feliz não faz
pérola!, do Rubem Alves.
Qual o seu?

A reunião de pais e professores está marcada
para o dia 13/09.

Os alunos dos 5os anos estão animados com a
viagem ao acampamento Acamerê. Eu também.

Programada, para 11/9, uma visita ao viveiro
de mudas da CESP de Paraibuna, para os alunos
dos 1os anos.

Visita ao Instituto de Física da USP no dia
11/9 para os alunos dos 9os anos, quando
participarão do Show de Física.

Passatempo

CRUZADOX
Partindo do exemplo impresso, preencha o diagrama de palavras cruzadas com os vocábulos desta
relação.

L
A
P
T
O
P

3 letras
ANU
AOS
ARO
CAT
DIA
GIM
ITA
ITO
JAB
OAB
OBA
PIA
RIM
SAT
4 letras
ACÉM
ALCE
AVOS
CALA
LADO
MIRA
MOCA
TICO

5 letras
AJUDA
ALIEN
DIETA
DURAR
ENFIM
OCAPI
OMBRO
PALCO
ROCIM
ROMBO
TÚNEL
ÚBERE

8 letras
APRESADA
DOIDEIRA

6 letras
BOLOTA
EDITOR
LAPTOP
OCEANO
UGANDA
URBANA
7 letras
ADIÁVEL
ELEITOR
INCOLOR
MAESTRO
NÁUTICO
NERVOSO

Anglo São José Infantil e Fundamental / Supervisão: Oscar Gonçalves Júnior – Direção: Leila Vieira Pereira – Administração: Tânia Marianno Costa – Professora
responsável: Ana Maria A. Merigo – Editoração: Denise de Paula Martins – Cópias: Márcia Monteiro e Regina Helena – Este jornal também está na Internet:
www.anglosaojose.com.br

