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Poetando

Para os Pequeninos

Mãe
De patins, de bicicleta,
De carro, moto, avião
nas asas da borboleta
e nos olhos do gavião
de barco, de velocípedes
a cavalo num trovão
nas cores do arco-íris
no rugido de um leão
na graça de um golfinho
e no germinar do grão
teu nome eu trago, mãe,
na palma da minha mão.

Rebenta pipoca
Maria pororoca
Rebenta pipoca,
Rebenta bem.
Rebenta que chegue
Pra mim também.
Do livro Parlendas da
Charalina de Nelson Albissú.

Sérgio Caparelli

Passatempo
Novas Aquisições

A conteceu
Em 27/4, o sábado esporitvo dos 8°s e 9°s anos, com
campeonatos de futsal, handball e basquete. Finalizando o evento,
os alunos dos 9°s anos jogaram futsal com os professores, sendo a
artilheira da partida a professora Ana Maria Colombani (matemática
9°s anos).

Curiosidades
Você sabia que
•

•

o dia das mães teve
sua
origem
no
princípio do século XX
nos Estados Unidos?
no Brasil o primeiro
Dia das Mães foi
promovido
pela
Associação Cristã de
Moços
de
Porto
Alegre, no dia 12 de
maio de 1918 e que só
foi oficializado em
1932 pelo Presidente
Getúlio Vargas?

Jogando Conversa Fora
Nesta época do ano, não tem como não nos lembrarmos das mães
que já partiram, que deixaram um vazio que só é preenchido pela
maneira de ser que foram..
E quando falamos de mãe, retornamos a nossa infância. Tive o
privilégio de ter uma mãe especial. Mulher de fibra, ao mesmo tempo
meiga, dócil e que transmitia paz pelo seu olhar. Soube nos dar amor,
transmitir auto confiança.
Lembro-me dela declamando poesias de Olavo Bilac, Vicente de
Carvalho, Fagundes Varela, entre outros. Bons tempos!
Espelho-me nela, o que não é fácil. Mas vou tentando...
Ana Maria A. Merigo
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A contece na B iblioteca
Para os pequenos do maternal e do 1°
infantil contamos histórias de enredo simples, vivo
e atraente. São histórias de bichinhos, brinquedos
e animais que os rodeiam.
Alguns livros lidos durante este mês:

Almanaque Ruth Rocha
O leão e o ratinho
Faz e acontece no faz de conta
Panela de arroz

Os livros lidos para os 2°s anos foram Dito e
feito uma história que trata a honestidade e
Sabe onde a bola foi parar?
Draguinho que trabalha as diferenças.
Sabe quem puxou a orelha do coelho?
Já para os alunos dos 3°s anos estamos
Pluminha procura amigos.
lendo As cores de Laurinha de Pedro Bandeiras e
Dona galinha e o ovo de Páscoa.
Para as turmas dos 2°s e 3°s infantis para complementar a leitura iremos expor no
escolhemos histórias de muito ritmo, histórias de mural da Biblioteca desenhos elaborados por eles
em homenagem às mães.
repetição e sequência lógica.
Os 4°s anos continuam cada vez mais
Alguns livros lidos durante este mês:
empolgados com a leitura de Lendas e Mitos da
O caso do bolinho

Onde está você, canguru azul?
Dona baratinha
A galinha ruiva
Para os alunos dos 1°s anos apresentamos
uma variedade maior de assuntos. Contamos
algumas fábulas, contos de fadas, histórias com
rimas e adivinhas.
Alguns livros lidos durante este mês:

Para Ler
- Para os 6°s anos:
Nesta época de copa e de álbum de figurinhas
recomendo a leitura do livro O Gênio do Crime de
João Carlos Marinho.
- Para os 7°s anos:
Vinte Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne.
- Para os 8°s e 9°s anos:
Temos à disposição vários títulos de Agatha
Christie, para quem gosta de mistérios.
E ainda: a coleção Mitos e Lendas é campeã de
empréstimos para os alunos dos 4°s e 5°s anos.

Grécia.
A Cavalaria, um livro que faz parte da
coleção Lendas e Mitos, foi a leitura escolhida para
os 5°s anos. Os alunos entram no mundo da
magia com Merlin, Rei Artur, Guinevere, Lancelote
de Lago, Percival o Galês, entre outros.
Silvana/Ana Maria

Passatem po
Caça Palavras
Coletivos de alguns animais
ASNOS - manada, récua. BOIS - boiada, manada, rebanho.
BURROS - tropa. CABRAS - fato, malhada, rebanho. CAMELOS cáfila. CÃES (de caça) - matilha. CARNEIROS - rebanho.
CAVALOS - manada, tropa. COBRAS - serpentário. ELEFANTES manada. FORMIGAS - formigueiro. GAFANHOTOS - nuvem,
praga. JUMENTOS - récua. MACACOS - bando. OVELHAS –
rebanho. PANTERAS - alcateia. PINTOS - ninhada. PORCOS vara.

N ovas A quisições
- Viagem Pitoresca pelo Rio Paraíba do Sul
Otoniel Fernandes Neto
- O Navio Fantasma – Wilhelm Hauff
- Formiga Amiga – Bartolomeu C. Queirós
- Do Campo à Mesa – Teddy Chu
- Travadinhas – Eva Furnari
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