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“Ninguém nasce odiando
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podem aprender a odiar,
podem ser ensinadas a
amar”.
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Jogando Conversa Fora
Neste mês comemoramos, no dia 13, o
dia mundial da gentileza.
Gentileza\ê\s.f. 1. qualidade ou caráter de
gentil. 2. Ação nobre, distinta ou amável. 3.
amabilidade, delicadeza (Dicionário Houaiss).
Que bom seria se fizéssemos uso do
sentido dessa palavra!
Gentil é aquele que pratica a gentileza.
A falta de gentileza é facilmente
percebida no trânsito. Parece que as pessoas
quando assumem a direção de um carro saem
para uma corrida maluca, onde não há faixa de
pedestres,
semáforos,
outros
motoristas
tentando sair de uma vaga, entre outros
absurdos.
Gentilezas, então, como dar prioridade às
pessoas com crianças, aos idosos, aos
deficientes, nem pensar.
Certa vez passei muito mal quando
cheguei de uma viagem e enquanto esperava
quem vinha me buscar “chamei pelo Hugo” e
como consequência parecia que o chão ia me
faltar. Era visível o meu estado crítico! Pois
ninguém nem parou para perguntar se eu
precisava de alguma coisa. Acho que as pessoas
só enxergam seu próprio umbigo.
Tempos esquisitos!

Poetando
Assovio
Ninguém abra a sua porta
para ver que aconteceu:
saímos de braço dado,
a noite escura mais eu.
Ela não sabe o meu rumo,
eu não lhe pergunto o seu:
não posso perder mais nada,
se o que houve já se perdeu.
Vou pelo braço da noite,
levando tudo que é meu:
___
a dor que os homens me deram,
e a canção que Deus me deu.
Cecília Meireles
in: Viagem

Para os pititicos
A canção dos tamanquinhos
Troc... troc... troc... troc...
Ligeirinhos, ligeirinhos,
Troc... troc... troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...
Madrugada. Troc... troc...
Pelas portas dos vizinhos
Vão batendo, troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...
Chove. Troc... troc... troc...
No silêncio dos caminhos
Alagados, troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...
E até mesmo, troc... troc...
Os que têm sedas e arminhos,
Sonham ___ troc... troc... troc...
Com seu par de tamanquinhos...
Cecília Meireles
in: Criança meu amor...

Por que Cecília Meireles?
Aos 7 dias de novembro de 1901, na
cidade do Rio de Janeiro, nascia Cecília Meireles.
Ainda criança, destacava-se por ser boa
aluna e por isso ter recebido medalha de ouro
das mãos do “Príncipe dos Poetas”, na época
inspetor de ensino, Olavo Bilac.
Formou-se professora para magistério de
primeiro grau e dava aulas em escolas da rede
pública.
Em 1934 fundou a primeira biblioteca
infantil especializada do Brasil, no antigo Pavilhão
Mourisco, na praça de Botafogo, no Rio de
Janeiro.
Em 1938 com o livro Viagem, ganhou o
Prêmio de poesias Olavo Bilac, da Academia
Brasileira de Letras e pelo conjunto de sua obra
da mesma casa o Prêmio Machado de Assis, em
1965 após sua morte.
De vasta criatividade literária, escreveu
para teatro, folclore, entrevistas, conferências,
ensaios, correspondências, diários de viagens
crônicas, prosa poética e, logicamente, poesias.
Cecília Meireles faleceu em 9 de
novembro de 1964 aos 63 anos no Rio de
Janeiro.

Bisbiliotecando

As cem melhores crônicas brasileiras
Seleção de Joaquim Ferreira dos Santos
Editora Objetiva

 Sucesso absoluto a peça Romeu e Julieta
encenada pelos 9os anos. Parabéns alunos e
Professor Ricardo.

 Maior expectativa pela ANGLO PARTY, para
comemoração dos 40 anos.
A festa foi um sucesso!!!

 Afim de completar e ilustrar os estudos da
disciplina de história, os alunos dos 7os anos
visitaram templos de várias religiões em São
Paulo, acompanhados pela Professora Cláudia.

 Dia 16, os alunos dos 1os anos farão uma
confraternização de fim de ano na Fazenda Santa
Eufrásia, com direito a pernoite.

 21/11: Feira de livros e apresentação da
peça Os Saltimbancos pelos grupos de teatro da
escola.

 Nos dias 25, 26 e 27 acampamento dos
alunos dos 5os anos na Fazenda Santa Eufrásia. 3
dias e 2 noites de pura brincadeira para encerrar
o ano letivo.

Novas Aquisições
Dos irmãos Grimm:
A água da vida
A serpente branca
O Pássaro de ouro
Bagagem
Adélia Prado
Editora Record

O livro das Encrencas
Rosana Rios
Editora Ática
Turma da Mônica: O pequeno príncipe
Antoine de Saint-Exupéry
Editora Girassol
Kylie Jean, a Rainha do basquete
Marci Peschke
Editora Ciranda Cultural
Da Editora Lafonte:
Vamos multiplicar!
Vamos subtrair!
Vamos dividir!
Quantos são?
Da Girassol Brasil Edições:
O mágico de Oz
Romeu e Julieta
A Bela e a Fera
A pequena sereia
Mônica é daltônica?
Maurício de Sousa
Companhia das Letrinhas
De Mário Sergio Cortella
Editora Vozes:
Não nascemos prontos
Não espere pelo epitáfio
Não se desespere
Qual é a tua obra?
Pensatas Pedagógicas
Da Editora Papirus 7 Mares:
Vivemos mais! Vivemos bem?
Liderança em foco.
Da Cortez Editora:
Educação, convivência e ética.
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Quebra-cuca
Prêmios na TV
Num programa da TV, o apresentador fez a seguinte pergunta a um dos candidatos a um prêmio
em dinheiro: “O dobro de um número menos 15 é igual 35. Qual é este número?” Após alguns minutos
o candidato respondeu: “25”. Perguntamos: o candidato acertou a resposta?
R: ______________________________

Festa de aniversário
Numa festa de aniversário um ator amador foi contratado para entreter os convidados. Durante a
festa, ele reuniu vários jovens em torno de si e lançou o seguinte desafio ao grupo: “Eu pensei num
número e vi que o triplo do número mais 4 é igual a 10. Em qual número pensei?”

R: ______________________________

Feira de ciências
Na feira de ciências de uma escola, os alunos de uma turma fizeram uma dramatização propondo
um problema ao público. Um aluno dizia: “A soma de dois números é 96. O maior dos números é o
dobro do menor. Quais são os dois números?”

R: ______________________________
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