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As alunas do 9° ano, Hannah
de Oliveira Plath e Júlia Kuhl
Telles,

foram

premiadas

Olímpiada Brasileira de Física. A
entrega das medalhas aconteceu

Jogando conversa fora / Poetando

no instituto de física de São

Novas Aquisições

Carlos. Parabéns!
O acantonamento dos 6os e 7os
Alunos do 5os anos farão uma
visita

Isabella e Angiolina

Bananal dia 27/03.

aprender a ler
Heloisa Prieto

ao Centro

No dia 26/03 os alunos dos 2os
anos

visitarão

o

Museu

de

História Natural de Taubaté.

Passagem secreta para o sonho

entre 11 e 13 anos, contra o HPV,

Sônia Barros

acontecerá dia 28/03.

Jim Davis

da Cidade”

Histórico de

A vacinação para as alunas

Garfield cai na real

19/03 Dia de são
José “Padroeiro

anos aconteceu no dia 14/03.

Quer brincar de pique-esconde?

A princesa que não queria

escola

na

Para os Pititicos

Passatempo

15/03 Dia da

21/03 Dia do
Planeta Terra

Datas Comemorativas

Valentina

22/03 Dia da

Márcio Vassal

Água

Todas as noites do mundo
Dominique Demers

08/03 Dia da mulher

Boca do inferno
Ana Miranda

Crônica de uma morte anunciada
Gabriel Garcia Márquez

14/03 Dia da poesia

27/03 Dia
do Circo

Para os pititicos

Jogando Conversa
Fora

27 de Março é o dia do Circo,
mundo de diversão e magia!
Esse dia foi escolhido porque
é a data de nascimento de Piolin,
palhaço brasileiro nasciso em 27
de março de 1897, na cidade de
Ribeirão Petro.
Nossa Homenagem a ele.
Isso Sim Que é Vida Boa...

14 de março é o dia Nacional

Pronto: O carnaval já passou.
Há os que brincaram nos
clubes, nas ruas seguindo os trios
elétricos ou atrás dos blocos
famosos ao som das marchinhas
frevos e sambas.
O
trazido

carnaval
pelos

Poetando

brasileiro

foi

portugueses

na

época da colonização e chamava-

da Poesia no Brasil.
A

data

homenagem

foi
a

criada
Castro

Alves

nescido em 14 de março de 1847,
poeta brasileiro que lutou pela
abolição da escravatura no Brasil.
Nossa homenagem a ele.
A canção do africano

Eu queria ser de circo.

se entrudo. Água, farinha, ovos

Lá na úmida senzala,

Ai, que vida original!

eram jogados uns nos outros. Daí

Sentado na estreita sala,

Trabalhar todas as noites,

para o carnaval de rua foi um

Junto ao braseiro, no chão,

passo.

Entoa o escravo o seu canto,

Divertindo o pessoal.
Os aplausos da plateia,
toda aquela vibração,
sempre novas gargalhadas,
sempre mais animação!
Eu queria ser de circo,
conhecer os batidores,
que a plateia nunca vê,
ver de perto os domadores,
dar comida ao chimpanzé,
ver a cama do anão,
ver as focas adestradas,
ver a jaula do leão,
ver a cara do palhaço,
sem pintura e fantasia,
e ver se a mulherm barbada
faz a barba todo dia.
Lá no circo, eu imagino,

No

nordeste

é

onde

acontecem os mais tradicionais
carnavais

de

rua

do

país.

Bonecões carregados pelos foliões
fazem

parte

do

cortejo

carnavalesco. Porém, o carnaval
mais

famoso,

conhecido

internacionalmente, é o desfile
das escolas de Samba do Rio de

E ao cantar correm-lhe em pranto
Saudades do seu torrão...
De um lado, uma negra escrava
Os olhos no filho crava,
Que tem no colo a embalar...
E à meia voz lá responde
Ao canto, e o filhinho esconde,
Talvez pra não o escutar!

Janeiro que é um deslumbre com

“Minha terra é lá bem longe,

seus

Das bandas de onde o sol vem;

monumentais

carros

alegóricos.
Enfim carnaval é tempo dos
amores fugazes e como diz a
música:
“Na quarta-feira a brincadeira
termina. Tchau, tchau, tchau.

Esta terra é mais bonita,
Mas á outra que quero bem!
“O sol faz lá tudo em fogo,
Faz em brasa toda a areia;
Ninguém sabe como é belo
Ver de tarde a papa-ceia!

mal termina a função,

“Aquelas terras tão grandes,

os artistas vão comer,

Tão compridas como o mar,

sem pagar nenhum tostão,

Com suas poucas palmeiras

a pipoca que quiserem,
quanto for que os contente,
um montão de algodão-doce,
guaraná e cahorro-quente.
Pedro Bandeira

em

Dão vontade de pensar...
“Lá todos vivem felizez,
Todos

dançam

no

terreiro;

Passatempo – Quebra cuca

A gente lá não se vende
Como aqui, só por dinheiro.”

Você sabe pensar com números
O escravo calou a fala,
Porque na úmida sala

Embora estes exijam conhecimentos elementares de Aritmética, eles

O fogo estava a apagar;

não são, de modo algum, provas de aptidão. Sua finalidade é avaliar o

E a escrava acabou seu canto,

seu “jeito” com os números, em vez de seus conhecimentos dos

Pra não acordar com o pranto

métodos e fórmulas de Matemática.

O seu filhinho a sonhar!
O escravo então foi deitar-se,
Pois tinha de levantar-se

Nos classificados do jornal

Bem antes do sol nascer,
Nos classificados de um

E se tardasse, coitado,
Teria de ser surrado,

jornal de grande circulação foi

Pois bastava escravo ser.

publicado o anúncio da venda
de uma casa de três quartos,

E a cativa desgraçada

com 120 metros quadrados de

Deita seu filho, calada,

área

E põe-se a beijá-lo

quartos

construída.
são

do

Os

três

mesmo

Talvez temendo que o dono

tamanho. Qual é área de cada quarto, se o resto da casa possui uma

Não viesse, em meio do sono,

área de 60 metros quadrados?

De seus braços arrancá-lo!

R.: __________________

Recife - 186

Qual é o número
A soma do quíntuplo de um número com 75

Passatempo –

unidades é igual a 1.000. Você saberia dizer qual é esse
número?
R.: ____________________

Compra no cartão
Uma mulher comprou um sofá de três lugares
por R$850,00. Ela deu de entrada R$250,00 e
parcelou o restante em três vezes sem juros no
cartão de crédito. Quanto mulher deverá pagar
por mês pelo sofá que comprou?
R.:_______________________

Passatempo – Caça Palavras
Encontrem no diagrama as seis palavras relacionadas ao circo:
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