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Jogando Conversa Fora
Em meio a tantas comemorações eis que
se inicia o mês de setembro, trazendo consigo a
estação mais linda do ano, a primavera e o
colorido das flores.
Época em que os passarinhos fazem seus
ninhos, as flores desabrocham e paira no ar um
clima de amor.
O amor, esse sentimento que o nosso
planeta terra anda tão carente, assim como a
fraternidade entre os povos. Que bom seria se os
homens entrassem nesse clima!
E para ler e refletir:
Procuro semear otimismo e plantar
sementes de paz e justiça. Digo o que penso,
com esperança. Penso no que faço, com fé.
Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço
para ser cada dia melhor, pois bondade
também se aprende. Mesmo quando tudo parece
desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar,
ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no
caminho incerto da vida, que o mais importante
é decidir.
Cora Coralina

Poetando
Ofertas de Aninha
(Aos Moços)
Eu sou aquela mulher
a quem o tempo
muito ensinou.
Ensinou a amar a vida.
Não desistir da luta.
Recomeçar na derrota.
Renunciar a palavras e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos.
Ser otimista.
Creio numa força imanente
que vai ligando a família humana
numa corrente luminosa
de fraternidade universal.
Creio na solidariedade humana.
Creio na superação dos erros
e angústias do presente.

Acredito nos moços.
Exalto sua confiança,
generosidade e idealismo.
Creio nos milagres da ciência
e na descoberta de uma profilaxia
futura dos erros e violências do presente.
Aprendi que mais vale lutar
do que recolher dinheiro fácil.
Antes acreditar do que duvidar.
Cora Coralina

Para os Pititicos
Primavera
Quando chega a primavera, as árvores se
carregam de verde e as flores nascem, colorindo
tudo!
Árvores do Brasil
Ipês, de todas as cores
Jacarandás, seringueiras
Freijós e maçarandubas
Cajueiros, quaresmeiras
Pau-brasil e carnaúbas
Caviúnas, goiabeiras
Pequi, pau-santo, perobas
Muitas jabuticabeiras
Acácias, sibipirunas,
Cedros, cássias, manacás
Mulungus e sapucaias
Pinheiros do Paraná
E além de tanta beleza
E mais o jequitibá
Nossa terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá
Ruth Rocha

Repare nas árvores.
Perto da sua casa dever te alguma. Descubra o
nome dela, repare se ela dá flores ou frutas,
descubra se há passarinhos morando nela.
 O ipê amarelo é o símbolo do Brasil.

Bisbiliotecando
 Alunos do Infantil foram ao teatro, para
assistir ao Mágico de OZ. Adoraram!

O que os professores estão
lendo
Educação Financeira
Rafael Seabra

Professor Roberto - Matemática
O irmão alemão

 Sucesso total da EXPO ANGLO 2015. Ideias
geniais fizeram da feira revelações de
empreendedorismo.
Lápis cake, brigadeiros em tubos,
luminárias em vidro, peças decorativas em
jornal, capinhas para celulares decoradas,
estojos feitos em garrafas pet, prendedores de
fios, camisetas entre outros...
Parabéns aos alunos e ao professor
Ricardo.

Chico Buarque

Professora Sílvia - Português
O pequeno príncipe
Antoine de Saint-Exupéry

Professora Grabriela – 3º ano
Os catadores de conchas
Rosamunde Pilcher

Professora Renata – 5º ano
A civilização do espetáculo
Vargas Llosa

Leila – Diretora

 A excursão dos alunos dos 2os anos ao Sítio
do Picapau Amarelo, local onde viveu Monteiro
Lobato, foi marcada pela interação dos alunos
com os personagens do Sítio.

As mil e uma noites
Malba Tahan

Cláudia Bassi – Coordenadora
O homem que amava os cachorros
Leonardo Padura

Graça – Vice-Diretora

 A Fazenda Remanso, visitada pelos alunos
dos 3os anos, mostrou a dependência da Zona
Urbana pela Rural no tocante a alimentação.

Como domar um elefante
Jan Chozen Bays

Walderez – Coordenadora

Novas Aquisições
 Parabéns aos nossos professores de
Educação Física pelo seu dia.

O materializador de ideias
José Jorge Paulo Neto

A vaca na 4ª dimensão
Edy Lima

 Dia 02/9 é dedicado ao repórter fotográfico.
Parabéns, Juliano.

A festa das letras
Cecília Meireles

Tutancâmon e sua tumba cheia de tesouros
Michael Foz – Coleção Mortos de fama

A república dos argonautas
Anna Flora
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