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Novas Aquisições

ESTAS LETRAS SÃO AS TAIS,
IMPORTANTES PRA CHUCHU!
MENINA ACABA COM “A”.
MENINO ACABA COM “O”.
ISSO É FÁCIL DE NOTAR.
VOCÊ LOGO REPAROU.

testes) do INPE com o objetivo de
ilustrar os estudos sobre o clima,
formação de nuvens e outros
fenômenos meteorológicos.

O que os professores
estão lendo
Orgias
Luiz Fernando Verissímo
Professor Alexandre (Coord. Pedag.)

Crônica de uma morte anunciada
Gabriel Garcia Marques
Professora Sílvia (Português)

O nome da manhã

Marina Colasanti – Ed. Global

Os cientistas e seus experimentos
de arromba
Mike Goldsmith

Psicanálise dos contos de fadas
Bruno Bettelheim – Ed. Paz e Terra

Professora Patrícia (Filosofia)

Correndo contra o destino

Maldito Karma
David Safier

Raul Drevunich – Ed. Ática

Missão no Oriente

Professora Egli
(Coord. Pedag.)

Luiz Puntel – Ed. Ática

Deu a louca no tempo
Marcelo Duarte – Ed. Ática

Uma história com mil macacos
Ruth Rocha – Ed. Salamandra

O marimbondo do Quilombo
Heloisa Pires Lima – Ed. Amarilys

A princesa e a ervilha
Rachel Isadora – Farol Literário

Ave Viola
Jorge Fernando dos Santos - Ed. Paulus

Eventos
11/03 Excursão dos 5os anos
a Bananal para visitação das
fazendas da Época de Ouro do
Café no Vale do Paraíba.
22 e 23/3 Acantonamento
dos 6os e 7os anos.
27/3 Visita dos 3os anos ao
LIT (Laboratório de Integração e

Limites sem
trauma
Tânia Zaguri
Professora Cláudia
(Orientadora
Pedagógica)

O Cemitério de
Praga
Humberto Ecco
Professora Leila (Coordenadora pedagógica)

Não apresse o rio, ele corre
sozinho
Professora Walderez (Orientadora Pedagógica

Poetando
Neste

ano

Jogando conversa fora

de

2013,

comemoramos o centenário do
nascimento

de

Vinícius

de

Moraes.
Como homenagem a ele, o
nosso “poetinha”, publicaremos
algumas de suas poesias na
nossa coluna no decorrer deste
ano.
Saudade de Manuel Bandeira
Não foste apenas um segredo
De poesia e de emoção
Foste

uma

estrela

em

meu

A frase que mais falo ultimamente é: “nossa que calor, não aguento
mais!” Na verdade não aguento mais falar disso. Não me lembro de outro
verão tão escaldante quanto este. Se ao menos servisse para derreter
aquelas banhas indesejáveis, até que eu aguentaria numa boa. Ao
contrário, tomamos tanta água que ficamos mais para Baiacu do que para
peixe espada. O pior é que há quem goste. Banhos, três vezes ao dia,
lavar a cabeça diariamente e os cabelos ficam com frissssssss, pois nos
expomos
debaixo
dos
ventiladores na ilusão de nos
refrescarmos. Entrar no carro
depois de horas que ficou
exposto ao sol, é como entrar
numa sauna
Não vejo a hora que
chegue o mês de junho. Prefiro
ser Maria cebola, aquela com
muitas cascas que no decorrer
do dia vai tirando uma a uma.
Verão, cai fora e que venha o outono com o clima mais ameno e
folhas caídas ao chão.

degredo
Poeta, pai! áspero irmão.

Passatempo
Não me abraçaste só no peito
Puseste a mão na minha mão
Eu, pequenino – tu, eleito
Poeta! pai, áspero irmão.
Lúcido, alto e ascético amigo
De triste e claro coração
Que sonhas tanto a sós contigo
Poeta, pai, áspero irmão?
O operário em construção e outros
poemas.

Quebra-cuca
Questão dada – Marina foi fazer a prova de Matemática de um concurso
público. Quando ela viu a primeira questão, sorriu avaliada, pois sabia
resolver o problema. A questão era a seguinte: “A soma de um certo
número e 49 é igual a 72. Calcule o número.” E você? Saberia resolver
esta questão também?
Trabalho de casa – Eduardo esperou o pai chegar do trabalho para que
ele o ajudasse a resolver um problema que a professora havia passado
para casa. O problema dizia assim: “A diferença entre 73 e um certo
número é 38. Determine esse número”. Tente resolver o problema
também!

Editora nova fronteira, 1979

Acessórios – se eu tivesse R$415,00 a
mais do que tenho, poderia comprar
uma televisão nova, que custa
R$560,00 e um DVD player, que custa
R$840,00. Quanto eu tenho?
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