Nº 8 – Ano 6 – biblioteca ponto com

Sumário
Novas Aquisições
Poetando
Para os Pititicos
Eventos

Outubro, 2013

Poetando
Poema Enjoadinho
Filhos... Filhos?
Melhor não tê-los!
Mas se não os temos
Como sabê-lo?

Bisbiliotecando /Curiosidades

Se não os temos

Jogando conversa fora /Passatempo

Que de consulta
Quanto silêncio

Novas Aquisições

Como os queremos!
Banho de mar

Historietas assombradas (para
crianças malcriadas).
Victor – Hugo Borges

Diz que é um porrete...
Cônjuge voa
Transpõe o espaço

Guga e Léo em busca da poção

Engole água

fantástica

Fica salgada

Shun Izumi

Se iodifica

Os três mosqueteiros em cordel

Depois, que boa

Klévisson Viana

Que morenaço

O filho de Grúfalo
Júlia Donaldson

Mania de Explicação
Adriana Falcão

Que a esposa fica!
Resultado: filho.
E então começa
A aporrinhação:
Cocô está branco

Diário de uma garota nada popular
Histórias de uma Patinadora nem
um pouco graciosa
Rachel Renée Russel

Cocô está preto
Bebe amoníaco
Comeu botão.
Filhos? Filhos

Dorminhoco

Melhor não tê-los

Michel Rosen

Noites de insônia

Cãs prematuras
Prantos convulsos
Meu Deus, salvai-o!
Filhos são o demo
Melhor não tê-los...
Mas se não os temos
Como sabê-los?
Como saber
Que macieza
Nos seus cabelos
Que cheiro morno
Na sua carne
Que gosto doce
Na sua boca!
Chupam gilete
Bebem xampu
Ateiam fogo
No quarteirão
Porém, que coisa
Que coisa louca
Que coisa linda
Que os filhos são
Vinicius de Moraes

Para os Pititicos

29/10 – Visita ao Espaço Planeta

Outro dado interessante: nessas

Terra com os alunos do Mini

datas, a duração do dia é realmente

Maternal, Maternal, Níveis I e II.

igua à da noite, por essa razão

AS BORBOLETAS

adotou-se

AZUIS
AMARELAS
E PRETAS
BRINCAM

BORBOLETAS.

igual ao dia”.

medalha de prata na Olimpiada de

de aproximadamente três meses,

Astromia OBA. Parabéns.

entre

que

ou outono), que dividem o ano. As

Olímpiada de Física as

associadas

alunas:

Hannah de O. Plath e Júlia Kuhl

plantas,

SÃO ALEGRES E FRANCAS.

Teles Martini. Parabéns.

cultivadas.

de

ou

desse

estações

mês

(inverno

verão) e um equinócio (primavera

evento. Passaram para 3ª fase da

Neste

solstício

os

também

participaram

um

BORBOLETAS BRANCAS

BORBOLETAS AZUIS

“

As estações do ano são períodos

outros

AS BELAS

latino

Heitor Ferraz Caneppele, recebeu

Parabenizamos

NA LUZ

nome

equinócio”, que significa “ noite

Bisbiliotecando

BRANCAS

o

O

outubro,

estão
ao

tradicionalmente
ciclo

anual

especialmente

inverno

é

a

das

àquelas

estação

do

precisamente no dia 19, comemora-

repouso e da dormência - tempo de

se o centenário do nascimento de

poupar as energias - a primavera é

AS AMARELINHAS

Vinícius de Moraes, grande poeta.

o

SÃO TÃO BONITINHAS!

Saudades.

germinação; o verão é o período do

GOSTAM MUITO DE LUZ.

Crianças!

E AS PRETAS, ENTÃO...

Aguardem

muitas

surpresas para festejar seu dia.

OH, QUE ESCURIDÃO!

crescimento

do

e

plantio

e

maturidade

da

e

o

outono é a época da colheita. As

nosso

definições rígidas de datas são

reconhecimento por sua dedicação.

consideradas por muitos apenas

Nosso amor e respeito a vocês.

como convenção, uma vez que na

Professoras,

VINICIUS DE MORAES

tempo

a

vocês

natureza é difícil “marcar hora”.

Eventos
5/10 -

Curiosidades
os

Sábado recreativo dos 6

Entrada da Primavera

os

aos 9 anos.

Antigos

sumérios, babilônios e celtas foram
povos que agradeciam

alimentos,
8/10 -

Excursão dos 7

anos ao

Aquário em São Paulo.

A entrada da estação mais
florida

do

ano!

Algo

especial

acontece duas vezes por ano: é
10 e 11/10 - Show de talentos do
fundamental I.

quando o Sol passa exatamente
sobre a linha do equador. Essas
datas são os equinócios de outono

19/10

-

Sábado

cultural
os

Educação Infantil e 1

para

anos. Feira

do livro, contação de história e

e primavera. Nestas ocasiões, o sol
nasce exatamente no leste e se põe
no oeste.

egípios,

à “mãe

terra” tudo o que ela lhes oferecia:

23 de setembto
os

gregos,

curas e

riquezas.

E

agradeciam com cerimônias que
eram realizadas no ínicio e final de
cada

estação,

ou

seja,

nos

equinócios e solstícios.
A primavera, em quase todas as
tradições, é tida como fase de
fertilidade e beleza da “ mãe terra”
ou natureza, é quando todos os
seres, plantas e animais, acordam

oficina com as professoras Marisa e

de seu repouso (inverno) para um

Daniela.

novo

cilco de produtividade.

É

quando tudo se enfeita e se torna

que

belo

como epidemias, secas etc.

e

fértil,

para

garantir

a

frutificação. Não é a toa que a

A

acreditam

lanterna

trazer

feita

desastres

Jogando Conversa

com

uma

primavera é considerada a mais

abóbora, recortada em forma de

bela estação do ano!

“careta”, veio da lenda de um
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Passatempo
Desafio da língua

O redator desta coluna é meio distraído e sempre acaba escrevendo algo em desacordo com a norma padrão.
Sua tarefa, leitor, é encontrar esses desvios. Aqui, ele deixou passar dez erros. Mãos à obra!

Uso de plantas medicinais

De uns tempos para cá, têm-se difundido muito o uso de plantas medicinais. A cada dia, comprova-se que,
feito com critério, ele só tem a contribuir para a saúde de quem o pratica. Mais em que consistem esses critérios?
Vejamos...
Em primeiro lugar, é importante o diagnósitco do quadro clínico da pessoa enferma. Depois disso, é
fundamental escolher corretamente a planta a ser utilizada. Pôr último, deve-se saber preparar a planta de modo
adequado.
Ao escolher-se a erva, deve-se opitar por aquela cujos efeitos sejem bem difundidos – afinal, muitos defeitos
tóxicos de algumas plantas ainda são desconhecido. Além disso, deve-se adquirí-las de pessoas idôneas, que
garantam qualidade e indentificação correta da planta.
Se você mesmo, caro leitor, conhecer as ervas e resolver colhê-las, deve ter o cuidade de não selecionar
aquelas que nascem à beira de estradas: podem estar contaminadas pelos gases e pela poeira que saem do
escapamento

dos carros. É preciso, ainda, evitar a colheita próximo de lavouras onde se utiliza agrotóxicos.

Também plantas com sinais de deterioração, como o mofo, devem ser descartadas, pois podem causar distúrbios
no organismo.
Na hora do preparo da erva, deve se saber que parte do vegetal e como deve ser usada, além de saber qual a
dosagem correta. Com todas essas precauções, a probabilidade de sucesso terapêutico é grande. Lembre-se,
entretanto, de que as planta não fazem milagres; saber o momento certo de procurar outros recursos e
orientações é fundamental.
Desafio aos seus conhecimentos

1. Plantas com mofo devem ser descartadas, pois podem trazer danos ao organismo. Ou seja:
( ) Embora possam trazer danos ao organismo, plantas com mofo deverm ser descartadas.
( ) Já que podem trazer danos ao organismo, plantas com mofo devem ser descartadas.
( ) Por mais que possam trazer danos ao organismo, plantas com mofo devem ser descartadas.
2. Ervas devem ser preparadas com critério. A frase em que se mantém a correção quanto à concordância do
verbo é:
( ) Devem-se preparar ervas com critério.
( ) Deve-se preparar ervas com critério.
( ) Devem-se prepararem ervas com critério
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