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Para os Pequeninos

Para os Pequeninos
12 de outubro – Dia da Criança
Mais respeito, eu sou Criança!

Jogando Conversa Fora
Ao mestre com Carinho
Curiosidades

Prestem atenção no que eu digo,
pois eu não falo por mal:
os adultos que me perdoem,
mas ser criança é legal!

Quando julgarem o que eu faço,
olhem seus próprios narizes:
lá no seu tempo de infância,
será que não foram felizes?

Vocês já esqueceram, eu sei.

Mas se tudo o que fizeram
já fugiu de sua lembrança,
fiquem sabendo o que eu quero:
mais respeito, eu sou criança!

Cassiano Ricardo
Aconteceu
Horário de Verão

A o m estre
com Carinho

Por isso eu vou lhes lembrar:
pra que ver por cima do muro,
se é mais gostoso escalar?
Pra que perder tempo engordando,
se é mais gostoso brincar?
Pra que fazer cara tão séria,
se é mais gostoso sonhar?

Pedro Bandeira

Se vocês olham pra gente,
é chão o que veem por trás.
Pra nós, atrás de vocês,
há o céu, há muito, muito mais!

Jogando Conversa Fora
15 de outubro – Dia do Professor
Podem ter certeza, pelo menos um, dentre todos os
professores que tiveram, ficará em sua lembrança. Aquele mais
engraçado ou aquele mais bravo ou ainda aquele que, de uma
maneira ou de outra, interferiu na sua opção de vida.
Cada professor dá uma parcela de si para cada um de
vocês, na intenção da formação do seu caráter, do seu
desenvolvimento intelectual, de sua educação de um modo geral.
Em contrapartida, como é gratificante para o professor um
ex-aluno, que, depois de muitos anos, o reconhece e lhe diz
palavras carinhosas e de gratidão! Já passei por isso e posso
afirmar que a sensação é maravilhosa!

Ana Maria A. Merigo

Curiosidades
Dia das Bruxas (Halloween)
Festa que se realiza na véspera do dia de Todos os
Santos, isto é, 31 de outubro. A origem dessa festa é
Irlandesa. Lá as pessoas se fantasiam de bruxas,
monstros e outras figuras assustadoras e se divertem
percorrendo as casas do bairro, assustando as
pessoas e pedindo doces.

Cassiano R icardo:
Patrono da E scola
Na última semana de outubro homenagearemos
Cassiano Ricardo, poeta nascido em São José dos
Campos e patrono de nossa Escola.
Os alunos lerão vários poemas e os 5ºs anos farão
a apresentação musical do poema As andorinhas de
Antônio Nobre, orientados pelos Professores Thiago
e Helena.
Durante essa semana, as aulas de leitura acontecerão
na praça em frente à escola onde os alunos farão o
“Caminho Literário Cassiano Ricardo”.
Vale lembrar que essa também é a “Semana do Livro”.

A conteceu
Semana da Criança

s

Foi extensa e intensa a programação da Semana
da Criança. Tudo começou com a distribuição de
sorvetes durante os recreios do dia 08 de outubro.
Muita gincana esportiva, show de talentos, Festa
do Pijama, Caça ao Tesouro e até lanche
comunitário fizeram parte das comemorações.
Os alunos dos 3ºs aos 5ºs anos, orientados pela
Profª. Cidinha produziram desenhos que foram
exibidos aos demais alunos.
As professoras do Infantil encenaram uma peça
de teatro para seus alunos.
E, para encerrar a programação, a apresentação
de uma banda de rock para os alunos do
Fundamental II.
Ufa! Que semana movimentada!
Parabéns a todos.

Vem aí o horário
de verão!!!!
Esse ano o horário de verão 2010/2011 teve início
à 0h do dia 17 de outubro de 2010 e será encerrado
à 0h do dia 20 de fevereiro de 2011.
A norma tem o objetivo de conscientizar a
população em relação ao aproveitamento da luz
natural, além de estimular o uso, de forma racional,
de energia elétrica.
Na prática, o adiantamento do horário em uma
hora diminui o carregamento nas linhas de
transmissão, subestações e nos sistemas de
distribuição.
O horário de verão é válido para as regiões
Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país.
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