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Chegaram as férias
Que bom que vai ser!
Eu vou passear;
Pular e correr!
Eu vou dormir tarde,
Vou brincar lá fora...
Ver televisão
Até fora de hora.
Vou ler o que eu quero,
De noite e de dia...
Brincar com o cachorro,
Ou fazer folia!
Com todos amigos
Vou ficar de bem,
Só volto pra escola
No ano que vem!

Passatempo

Parabéns
Com em orações
em novem bro
Dia 15- Proclamação da
República
Dia 19- Dia da Bandeira
Dia 20- Dia da Consciência
negra
Dia 22- Dia Internacional da
música

Curiosidades
Zumbi foi um grande
guerreiro.
neto de uma princesa africana,
nunca chegou a ser escravo,
pois já nasceu em um
Quilombo: O Quilombo dos
Palmares, situado no nordeste
do país abrigava os negros que
fugiam do trabalho escravo.
Ele foi chefe dessa
comunidade e lutou até a
morte contra a escravidão.

* Aos alunos Felipe Shuniti Ikezaki e Antonio Baklos Alwan Júnior,

1º e 2º lugares do torneio de xadrez das Olimpíadas do Sesi.
* Às meninas do Handebol Sub 14 pelo 2º lugar
* Às meninas do Handebol Sub 17 pelo 3º lugar
É isso aí:

MENS SANA IN CORPORE SANO
Aos professores Tatiane, Ronaldo e Florindo, também nossos
parabéns!

A genda
20/11- Show de Talentos – Fundamental II
26/11- Encerramento das Olimpíadas do Sesi
27/11- Feira do Livro e apresentação do grupo de Teatro
29 e 30/11- Apresentação de Música dos alunos dos 2os aos 5os
anos, a cargo dos professores Thiago e Helena.
As apresentações de Música das turmas do Infantil e 1os
anos acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de dezembro,
de
ocasião em que
a Professora Maristela, da Horta Orgânica, finalizará o trabalho
desenvolvido em 2010.

Jogando Conversa Fora

Solidariedade
Campanha de Natal
Estamos arrecadando brinquedos
que serão doados à creche Escola
Doroti Silva Cunha, no Jardim
Santa Inês. Esses brinquedos
devem ser novos e padronizados e
podem ser encontrados na “Nova
Mania Brinquedos”, situada à Rua
XV de Novembro, 351. Os
brinquedos já foram escolhidos.
Aqueles que preferirem fazer a
doação em dinheiro enviem os
valores, a partir de R$ 10,00, às
professoras das salas de aula.
As doações poderão ser feitas até
o dia 03 de dezembro.
As crianças agradecem.
Feliz Natal a todos.

Fim de ano. Balanço Geral. Alcancei a minha meta foram muitas
as viagens feitas com os alunos por meio dos livros. Estivemos no
mundo mágico de Merlim, nas trapalhadas de Dom Quixote, demos
a volta ao mundo em 80 dias e ainda estivemos com Ulisses em
Tróia e sofremos com ele a interminável volta a Ítaca.
Também estivemos com Monteiro Lobato no sítio do Picapau
Amarelo vivendo as aventuras de suas personagens. “Causos”
saídos do livro “ No meio da noite escura tem um pé de Maravilha”,
foram muito apreciados pelos alunos.
Espero ter plantado a semente da leitura, o prazer de ler.
Por este ano é só.
Entrou pela porta,
saiu pela janela.
Quem gostou
não se esqueça dela!
Feliz Natal a todos, descansem bastante nas férias e tenham um
2011 pleno de boas surpresas!
Em tempo: Professora Silvana, obrigada por sua competente
atuação na Biblioteca neste ano de 2010.
Ana Maria A. Merigo

Passatem po

Feliz Natal!!!

Anglo São José Infantil e Fundamental / Supervisão: Oscar Gonçalves Júnior. – Direção: Leila Vieira Pereira – Administração: Tânia Marianno Costa - Profªs.
Responsáveis: Ana Maria A. Merigo e Silvana A.L. Landesmann – Editoração: Rosana Amorim Moreira – Cópias: Ademilson César Ferreira, Guilherme R.L. Veneziano
e Patrícia A.M. Magalhães – este jornal também está na net: www.anglosaojose.com.br

