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Para os Pititicos

Jogando conversa

LALÁ, LELÁ E LILI E SUAS

fora

FILHAS,
LALALÁ, LELELÉ E LILILI E
SUAS NETAS

Estamos cá de volta para um

LALELÁ, LELALÉ E LELALI E
SUAS BISNETAS
LILELÁ, LALILÉ E LELALI E

LÁLÁLÁLÉLÉLÉLILILI.
Rosaura de bicicleta
IN: TRAVALÍNGUAS

Amy Krouse Rosenthal

GIAN CALVI

Sinto medo

Gustavo Roldán

Poetando
rápido e rasteiro
Chacal

Ann Rocard

OLalla González

Antes da chuva
Lúcia Hiratsuka

O menino e a rolinha
Jorge Fernando dos Santos

O Joãodebarro

Neide Simões de Castro

o carnaval.

Àqueles que viajaram ficaram
novas amizades, das aquisições
de novos conhecimentos.
Eu fiquei por aqui mesmo na
companhia fiel da Dona Artrose,
da Dona Bursite, com direito a
de

fisioterapia.

Nada

na idade do Condor).
Nós, professores, retornamos
à escola dia 28 de janeiro para
nos prepararmos e fazermos o

Festa em perigo
Grão de milho

férias

como novas experiências! (estou

O jogo do vai e vem
Como reconhecer um monstro

As

Agora é hora de seguir em frente

sessões

Brian Moses

Flávia Muniz

letivo.

as lembranças dos passeios, das

CANTAVAM EM CORO

Pato! Coelho!

ano

com muita garra e disposição.

LALELI, LILALÉ E LELILÁ

Daniel Barbot

novo

passaram, passou

SUAS TATARANETAS

Novas Aquisições

Olá,

vai ter uma festa
que eu vou dançar
até o sapato pedir pra parar.

planejamento para 2013, num
clima de descontração e alegria.
As palestras nos enriqueceram e
muito contribuíram para cada vez
mais

aprimorarmos

nossos

aí eu paro

conhecimentos para transmiti-los

tiro o sapato

a vocês, queridos alunos.

e danço o resto da vida.

Bem, vou parar por aqui, mas

disposição de vocês na Sala de

quero lembrá-los de que estou à
leitura,

juntamente

Professora

Elaine

com
onde

a

Passatempo

um

mundo maravilhoso os aguarda
Neste passatempo, o desafio é preencher os espaços em branco com

pois:

“O livro traz a vantagem de a
gente poder estar só e ao
mesmo tempo acompanhado”
(Mário

Quintana,

poeta

brasileiro). Sejam bem vindos!
Ana Maria A. Merigo

as palavras que você deve formar, a partir das letras apresentadas.
Importante: cada letra deve ser usada apenas uma vez, a menos que
ela se encontre duplicada.
Você talvez encontre palavras diferentes das listadas, mas fique
atento: não valem flexões verbais, gírias, termos no plural, nomes
próprios nem palavras em língua estrangeira.
Boa sorte!

Bisbiliotecando

A
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O que a leitura pode fazer
por você?
Bastam 15 minutos por dia
mergulhado nos livros para você

A I A

se dar melhor nos estudos e na
vida.

1. Solta sua imaginação
2. Estimula sua criatividade
3. Aumenta seu vocabulário
4. Facilita a escrita
5. Simplifica a compreensão das
coisas

6. Ajuda na vida profissional
7. Melhora a comunicação com
os outros

8. Amplia seu conhecimento
geral

9. Liga seu senso crítico na
tomada
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