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Fala sério, mãe!
Thalita Rebouças

O teorema Katherine
Quem é você, Alasca?
A culpa é das estrelas
John Green

Datas
comemorativas
do
mês

O macaco medroso
Sonia Junqueira

Brincando com o espelho
Nílson José Machado

Uma, duas, três princesas
Ana Maria Machado

14 Dia da Amizade

Júlia e seus amigos
Lia Crespo

19 Dia do Esporte
EJ12 agente radical – no
escuro
EJ12 agente radical – quente e
frio
Billie B. Browh – Fofura de
bichinho
Sally Rippin

O que é a pergunta?
Mario Sergio Cortella

Poetando

Para os Pititicos

Marcha da quarta-feira de cinzas*

Viagem
Fernando Paixão

Vinícius de Moraes

Acabou nosso carnaval
Ninguém ouve cantar canções
Ninguém passa mais brincando feliz
E nos corações
Saudades e cinzas foi o que restou.
Pelas ruas o que se vê
É uma gente que nem se vê
Que nem se sorri, se beija e se abraça
E sai caminhando
Dançando e cantando cantigas de amor.
Quem lê vai em frente
E no entanto é preciso cantar

quem escreve vai também.

Mais que nunca é preciso cantar

O poeta segue contente

É preciso cantar e alegrar a cidade...

quando dirige esse trem

A tristeza que a gente tem

Piuííííííííí! Piuííííííííí!

Qualquer dia vai se acabar

Toca o apito da estação

Todos vão sorrir, voltou a esperança

bem na hora de partir.

É o povo que dança

Lá vai o trem... vamos também...

Contente da vida, feliz a cantar.
Você entra, sai e brinca
Porque são tantas coisas azuis

com palavras em movimento.

Há tão grandes promessas de luz

Para. À esquerda. À direita.

Tanto amor para amar de que

Poesia a gente inventa.

a gente nem sabe...
Quem me dera viver pra ver
E brincar outros carnavais
Que marchas tão lindas
E o povo cantando seu canto de paz.

Jogando conversa fora
Eis que 2015 se inicia.
Vamos enfrentá-lo com garra e vencer os
novos desafios que se apresentarem.
Quanto ao projeto de leitura, para o
Fundamental, iremos viajar pela Grécia Antiga
para conhecermos os olimpianos (Deuses que
habitavam o Monte Olimpo) e depois
acompanhar Ulisses em sua longa e complicada
volta à Itaca, após sua vitória em Tróia.
Mais aventuras nos esperam atráves da leitura
A volta ao mundo em 80 dias, em companhia de
Passepartout, o descolado serviçal de Phileas
Fogg, no livro de Júlio Verne. Todas essas
aventuras serão vividas pelos alunos dos 4os
anos.
Já com os alunos dos 5os anos, vamos
conhecer as lendas e os mitos da cavalaria em
companhia do Rei Arthur, Percival, Lancelote e
Merlin, o mago, entre muitos outros.
Os alunos dos 3os anos irão vibrar com o
Dicionário da Serafina, livro que diz muito sobre
sentimentos.
O gatinho Nicolau e Dona Chica Cá e o Gatotô
é uma leitura descontraída, que leva a criançada
dos 2os anos às gargalhadas.
Mini Maternal, Maternal e Nível I
Para essas faixas etárias, nada melhor do que
leitura de contos de fadas.
Nível II e 1os anos
Livro: Magia da leitura, com o objetivo de
introduzir as regras da sala de leitura.
Sucesso no debate sobre “respeito” após a
leitura do livro E eu com isso.
E assim a sala de leitura inicia o ano de 2015.

Feliz ano novo letivo para todos nós do
Anglo -Cassiano Ricardo.
Ana Maria A. Merigo

Bisbiliotecando
Vejam só o que as professoras leram nas
férias:

Leila
A invenção do futuro
Miguel Reale Jr. / Jorge Forbes

Entre o passado e o futuro
Hannah Arendt

Walderez
Sonhos
Djalma Argollo

Mentiras no divã
Irvin D. Yalom

Sílvia Freitas
Os catadores de conchas
Rosamund Pilcher

Em dezembro foram incorporados mais de 30
títulos infantis ao acervo da sala de leitura.

No dia 28 do corrente mês, acontecerá um
sábado recreativo com muitos jogos e
brincadeiras para dar as boas-vindas aos novos
alunos, então será o sábado da integração dos
2os aos 5os anos.
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