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Dia Nacional da

Cecília

Foi um sucesso a feira do livro,

poetisa,

seguida da apresentação de teatro

nascida em 7 de novembro de

Consciência Negra

dos alunos do Fundamenrtal I.

1901.
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A peça Onde está o Rei foi
Motivo
Cecília Meireles

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidis,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E num dia sei que estarei mudo:
- mais nada.

Dia Internacional da

escrita pelos próprios participantes
e

foi

do

agrado

geral

dos

2os

anos

Música

espectadores.
As

crianças

dos

vibraram com a visita ao Aquário e
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Butantã no dia 12.

fora

Nos dias 25 e 26 próximos os
alunos dos 1os anos irão para o
Acampamento Santa Eufrásia, em
Santa Branca. Bom divertimento a
todos.
Para o mesmo acampamento
irão os alunos dos 5os anos para o
encerramento

do

ano

letivo

e

passagem para o Fundamental II.
A

tão

esperada

viagem

de

formatura dos 9os anos transcorreu
no maior clima de alegria no NRII.
O encerramento do ano letivo do
Infantil terá como tema Vinícius de
Moraes.

O mês de Novembro começou
com um ensolarado e maravilhoso
fim de semana, aliás o dia escolhido
para o encontro de fim de ano das
professoras, com direito a churrasco
e piscina, além de uma aula de
zumba.
O local do evento foi perfeito,
com vista para a Mantiqueira e a
anfitriã também perfeita em seu
acolhimento.
Foi um dia muito divertido e
jogamos muita conversa fora.
As

Datas
Comemorativas

confraternizações

estão

começando casa vez mais cedo
devido aos muitos compromissos de
final de ano.
E assim vamos fechando o ano,
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Proclamação da
República

desejando
todos

a
um

Feliz 2014.
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Dia da Bandeira
Professora Ana
Maria Merigo

Passatempo - Quebra-cuca
Você sabe pensar com números?
Embora estes testes exijam conhecimentos elementares de Aritmética, eles não são, de modo algum, provas de
aptidão. Sua finalidade é avaliar o seu “jeito” com os números, em vez de seus conhecimentos dos métodos e fórmulas
de Matemática.
Em pleno voo
Durante uma viagem aérea, um avião atingiu a altitude de 5.230 metros.
A seguir, o avião subiu 2.825 metros e então desceu 3.190 metros. Qual a
altitude do avião depois da descida?
Resposta: ____________________

Qual é o número?
Adicionando 705 unidades ao triplo de um número, obtemos o sêxtuplo deste mesmo número. Você saberia dizer qual
é este número?
Resposta: ___________________

Questões de prova
Ao conferir o gabarito de um concurso público, um candidato verificou que havia errado 2/5 das questões. Sabendo
que ele acertou 48 questões, você saberia me dizer o número total de questões da prova?
Resposta: ____________________

Das duas, uma
Para cada uma das questões abaixo, marque a resposta verdadeira.
A civilização asteca foi um dos maiores impérios da era pré-colombiana. Esta civilização era oriunda:
( ) do México
( ) do Peru
Atlântida é o nome dado à ilha ou continente fabuloso cuja primeira referência aparece:
a) nas cartas de Pero Vaz de Caminha
b) nos diálogos “ Timeu e Críticas”, de Platão
Auschwitz é o nome de uma cidade onde, durante a 2ª Guerra Mundial, localizou-se um campo de concentração
nazista. Auschwitz localiza-se:
a) na Alemanha
b) na Polônia
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