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22 – Chegada dos portugueses
ao Brasil

Poetando

Para os Pititicos

II – Outros Poemas
O que dizem

AUTO-RETRATO

Fernando Paixão

Provinciano eu nunca soube
Escolher bem uma gravata;
Pernambucano a quem repugna
A faca do pernambucano;
Poeta ruim que na arte da prosa
E até mesmo escrevendo crônicas

sol
Abro o olho
todo dia
cadeira
Com quatro pés
sento no chão

Ficou corista de província;
sapato
Pé de pato
não preciso de mim

Arquiteto falhado, músico
Falhado (engoliu um dia
Um piano, mas o teclado
Ficou de fora); sem família,
Religião ou filosofia;

céu
Meu espelho
fica no fundo do mar

Mal tendo a inquietação de espírito
Que vem do sobrenatural,
E em matéria de profissão

lua
De noite
espio a rua

Um tísico profissional
Manuel Bandeira

árvore
Já fui somente
uma semente
chapéu
Sou coroa
de reis pobres
poeta
Estou aqui
dentro das letras

Jogando conversa fora
Este mês começa com o dia da mentira.
Que bom seria que todas as coisas ruins que
andam acontecendo fossem mentira e num
passe de mágica fossem pulverizadas com a
passagem do dia 1º e que a paz reinasse para
todos os povos, que os homens fossem menos
gananciosos por dinheiro e mais solidários com
os necessitados, não desviassem dinheiro da
saúde nem da educação. Enfim, que os homens
se conscientizassem de sua responsabilidade
com o próximo.
Utopia não, renovação dos valores morais.

Aconteceu
Exibição do filme Romeu e Julieta, pelo
professor Ricardo de Comunicação Pessoal, para
os alunos dos 9os anos, para posterior discussão
sobre os aspectos literários, artísticos e técnicos.

O acantonamento dos 6os e 7os anos realizado
nos dias 27 e 28/3. O evento obteve recorde de
participação: 17 inscritos.

Feliz Páscoa a todos.
Ana Maria Merigo

Bisbiliotecando
 Muitos títulos infantis foram incorporados
ao nosso acervo da Sala de Leitura.

Bananal foi o destino dos 5os anos no dia
31/3.
Foram conhecer fazendas dos séculos XIX e
XX dos barões do café, em contraste com as
senzalas onde moravam os escravos.

 A coleção Querido Diário Otário está no
topo dos empréstimos para as meninas.

 Já para os meninos, as coleções de Zac

Para acontecer...

Power, Capitão Cueca e Diário de um Banana.

O que os professores estão
lendo
Os reis estão nus
Contardo Caligaris

Professora Anita

 08/4 inscrição para o curso de Assuntos
Básicos – Aritmética B - Algoritmos, ministrado
pela professora Daniela.

 13/4 - Os alunos dos terceiros anos farão
uma visita ao INPE, em São José dos Campos

Literatura e Política
George Orwell

Professora Claudia Fiorese
A desumanização

 11/4 – Alunos receberão medalha e
premiação da Olimpíada Brasileira de Física, na
USP, em São Paulo.

Valter Hugo Mãe

Diretora Graça Zan

 24 a 26/4 excursão para o Acampamento
Suave é a noite
F. Scott Fitzgerald

Professora Teca

Nosso Recanto (NR), dos alunos dos 6os aos 8os
anos.

Passatempo
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