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Datas
comemorativas
do
mês
Última semana do mês –

4 Dia Internacional dos
Animais

15 Dia do Professor

Semana do Livro

Novas Aquisições

Poetando

Para os Pititicos

Mostrador
O ponteiro grande
dá a volta ao mundo
de hora em hora;
já o pequeno, não.
Parece-nos parado.
1984
George Orwell

Parado entre o futuro
e o tempo ido.
Irmãos do desencontro:

Ruth Rocha conta Tom Sawer

Um, o ponteiro
da esperança, o outro

Ruth Rocha conta a Odisseia

o do olvido.

Todo mundo na cantina
Quer pedir lanche gostoso
Pão, hambúrguer, gelatina
___

Ruth Rocha conta a Ilíada

O ponteiro grande
gorjeia de hora em hora

Mitologia – Deuses – Heróis –
Lendas
Maurício Horta

O pequeno é silente:
Todas as coisas
que caminham pra não
voltar, caminham

Minha melhor amiga
Lulu Frost

assim: imovelmente.
Horizonte. Atributo

A bailarina borboleta
Claire Freedman

___

grita o

teimoso
___

Não! Eu cheguei aqui na

frente!
Diz o outro, querendo briga.
Todo mundo fica valente
Quando

quer

encher

a

barriga.

do último minuto.
Evelyn Heine
Cassiano Ricardo

Revistas:
Guia Segredos do Egito
Deuses da mitologia

Eu primeiro!

Jogando conversa fora

Bisbiliotecando

Outubro é um mês rico em comemorações.

 Maravilhosa a edição dos clássicos da Editora
Salamandra, recontados por Ruth Rocha, Ilíada,
Odisseia e Tom Sawer.

É o mês em que homenageamos o poeta
maior

Cassiano

joseense,

Ricardo,

“representante do modernismo de tendências
nacionalistas” (Wikipédia).
Foi

membro

das

Academias

Paulista

e

Brasileira de letras.
Também comemoramos o dia da criança, o
futuro da nação. Olha só a responsabilidade.
Depois

chega

o

dia

do

professor,

o

profissional merecedor do nosso respeito e
consideração, esteio da formação de gerações.

“Um professor pode não se lembrar de todos
os seus alunos...
Mas cada aluno, com certeza, leva por toda a

 Muitas surpresas para a semana da criança.
Aguardem.
 “Show de talentos” iniciando a semana da
criança.
 Temos um colega merecedor de ser chamado de
poeta. Parabéns pelo seu dia Juliano Ferri de Abreu e
Silva.
 Sala de leitura incentivando a leitura de Asterix.
 As professoras do infantil estão preparando uma
peça para apresentar e presentear seus alunos.
 Na última semana do mês comemora-se a
semana do livro e, vale lembrar, que o homem que lê
vale mais.

vida um pedaço de seu professor”.
Rubem Alves
Parabéns crianças!
Parabéns professores!

O que os funcionários estão
lendo
O ex-estranho – Paulo Leminski
Lero Lero – Cacaso
Noites Brancas – Fiódor Dosteiévski
Maria Clara – Monitora

São Bernardo – Graciliano Ramos
Lucas – Monitor

O que é anarquismo – Caio Túlio Costa
1808 – Laurentino Gomes
O Príncipe – Maquiavel
Vinícius – Monitor

Não leve a vida tão a sério – Hugh Prather
Donizete Vilani – Portaria

Getúlio (1930 – 1945)
Lira Nero
Juliano - Comunicação

Passatempo

LABIRINTO DE PALAVRAS
Para chegar ao final do labirinto você deve preencher todas as casas. Para isso resolva as questões e
perceba que as duas últimas letras de cada resposta são as duas primeiras da posterior.
1. O mês da proclamação de nossa independência.
2. Pequena guloseima, geralmente doce, de massa retorcida.
3. Aquele que tem residência fixa num espaço geográfico determinado.
4. Uso sistemático do terror para impor a vontade.
5. Um veículo de duas rodas.
6. O animal que disputa com a lesma o recorde de lentidão.
7. O “fantasminha camarada”.
8. O predicado das pessoas de confiança.
9. Que possui igualitarismo, liberdade de expressão, antiautoritarismo.
10. Aumentam-no as gorduras.
11. As máximas manifestações esportivas.
12. Convoca-se para deliberar sobre assunto de interesse comum e coletivo.
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