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13 – Abolição da escravatura

Jogando conversa
fora

Poetando
Para Sempre
Carlos Drummond de Andrade

Para os Pititicos
Antes de
amava você

nascer

já

Mês de maio, dia das mães.
E mãe tem dia específico?
Não, mãe que é mãe o é
diariamente, durante o ano
inteiro, vejam só:
Mãetorista – A que leva e
busca.
Mãepsicopedagoga – A que
entende e educa.
Mãeapaziguadora – A que
concilia nas horas difíceis.
Mãenutriz – Aquela que
alimenta, inclusive a alma.
Mãebombeiro – Aquela que
apaga o fogo quando os
ânimos estão demais da conta.
E, assim por diante, elas
têm várias outras profissões.
Só uma coisa é ruim nelas:
Mães em TPM. Aí ninguém
escapa.
Porém, temos que ter
compreensão,
afinal
é
passageira e nós as amamos.
FELIZ DIA DAS MÃES
Ana Maria Merigo

Por que Deus permite
que
as mães
vão-se
embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
___
mistério profundo ___
de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.

Eu fui uma sementinha
Que cresceu em você
E esses nove meses
Eu jamais vou esquecer
Meu corpo foi se formando
A cada dia crescia
No peito um coraçãozinho
Emocionado batia
Eu conheci a saudade
Mesmo antes de nascer
O meu desejo era forte
Queria te conhecer
Mesmo antes de nascer
Eu já amava você!
Mamãe, antes de nascer
Eu já amava você!
Ana Néres

Bisbiliotecando
 No dia 13 do mês passado, os alunos dos
3os anos fizeram uma visita ao INPE.
Na ocasião, conheceram o Laboratório LIT,
onde são realizados ensaios com simulação do
ambiente espacial no que diz respeito à
temperatura e à pressão.
Além disso, tiveram uma palestra sobre
raios e conhecimentos de mapas sobre a
previsão do tempo feitos por satélites do INPE.

 Os alunos dos 6os, 7os e 8os anos fizeram
uma excursão ao acampamento Nosso Recanto,
do dia 24 a 26/04, acompanhados pelos
professores Daniel, Riscala e Patrícia Veneziani e
o Coordenador Pedagógico Alexandre.
Sucesso absoluto!

 O trabalho feito sobre a movimentação dos
alunos dos 1os aos 5os anos, na escola, foi
elaborado pela professora Patrícia Veneziani e
constou da sinalização das escadas e do trânsito
dos alunos no pátio interno.
Foi gavado um vídeo pelo Juliano, fotógrafo
do Anglinho, do antes e depois da palestra.

Novas Aquisições
Super Piadas e charadas
As melhores piadas e charadas
Incríveis piadas e charadas
Para chorar de rir
Ed. Ciranda Cultual

O rei Artur
Howard Pyle

Vinte mil léguas submarinas
Júlio Verne

 Dia 08, haverá uma palestra sobre
Hidroponia com a engenheira de agricultura
Beatriz Sarzana, nossa ex-aluna.

Moradia dos animais
Martin Camm

Mamíferos
os

os

 Os alunos dos 3 aos 9 anos, inscritos na
Olimpíada de Astronomia, farão prova no dia
15/05.

David Burnie

A música dos bichos
James Misse

Uma torta para mamãe

 No dia 21 de maio, será realizada a 1ª fase
da Olimpíada Brasileira de Física para os alunos
dos 8os e 9os anos.

Parabéns aos alunos:
Lucas Raad – 9ºB
Medalha de ouro – OBF (2014)
Ann-kathrin – 9ºA
Medalha de bronze – OBF (2014)
Júlia Machado – 9ºB
Menção Honrosa (2014)

Veerle Derave

E ainda mais outros vinte títulos para os
pititicos.

Passatempo

PONTO A PONTO
O objetivo deste jogo é formar palavras que encaixem no diagrama usando apenas as letras
oferecidas. Use as letras quantas vezes for necessário, podendo inclusive repeti-las em uma mesma
palavra. Cada letra aparesenta o seu valor e as palavras devem ser compostas, sempre que possível,
pelas letas que valem o maior número de pontos. Por exemplo, a palavra ROTATÓRIO vale 29 pontos (3
+ 3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 3 + 2 + 3 = 29). Nomes próprios, plurais, palavras compostas, gírias e palavras
estrangeiras não serão permitidos. Uma mesma palavra não poderá ser usada mais de uma vez no
diagrama.
Quando o diagrama estiver completamente preenchido com palavras horizontais e verticais,
anote os pontos na tabela lateral, dando a cada letra o seu valor, como indicado na relação abaixo.
Lembre-se de que a contagem deve ser feita em apenas uma direção, e cada casa deve ser
contada somente uma vez.
Até 150 pontos = médio
De 150 a 200 pontos = bom
Acima de 200 pontos = excelente
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