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Jogando Conversa Fora
Oi, Pessoal.
Sejam todos bem-vindos no
retorno às aulas.
Daqui para frente muito trabalho
para colhermos bons frutos no final do
ano.
Neste mês de agosto dedicamos um
dia ao Papai Herói. Nas minhas
leituras das férias, deparei com um
livro de Sérgio Franco
As 500
melhores Coisas de Ser Pai”. Sabe
aquela leitura gostosa que você não
quer parar? Pois é, em meia hora eu o
li. Transcrevo aqui um capítulo do
livro para vocês, faz parte da nossa
homenagem ao Papai.
Ana Maria

Parabéns pelo seu
dia, Papai.

Concluindo...
1 Indiscutivelmente, a melhor coisa de
ser pai é ter filhos.
2 Porque ter filhos é ter com quem
somar.
3 Ter com quem dividir.
4 Ter com quem multiplicar.
5 Ter com quem sorrir.
6 Ter com quem brincar.
7 Ter com quem se distrair.
8 Ter com quem se preocupar.
9 Ter com quem ir passear.
10 ter com quem aprender
11 Ter alguém para ensinar
12 Ter companhia para comer.
13 Ter companhia para descansar.
14 Ter com quem ver televisão
15 Ter com quem soltar balão.
16 Ter com quem jogar gamão
17 Ver jogo da seleção

18 Ter com quem lavar o carro.
19 Ter com quem tirar um sarro.
20 Alguém para fazer cafuné.
21 Comparar o tamanho do pé.
22 Marcar altura na parede.
23 Alguém para dividir a rede.
24 Alguém para jogar para cima.
25 Alguém para brincar de rima.
26 Para pendurar de ponta cabeça.
27 Para acordar com beijos antes que o dia
amanheça.
28 Ter alguém para elogiar.
29 Ter de quem se orgulhar.
30 Ter alguém por quem torcer.
31 Ter alguém por quem vibrar.
32 Mesmo por coisas bestas, ter por que
comemorar.
33 Dividir pequenas vitórias.
34 Relembrar velhas histórias.
35 Andar de mãos dadas.
36 Levar de cavalinho.
37 Alguém que ri de suas piadas.
38 Que escuta você.
39 Que suspira com aquele carinho.
40 Alguém para dividir o feriado.
41 Que se preocupa quando você está
calado.
42 E que o acalma quando você está
zangado.
43 Ter para quem ser Papai Noel.
44 Com quem rezar para o Papai do Céu.
45 Ter com quem superar um mau dia.
46 E até se permitir fazer poesia.
47 Ter alguém por quem vale a pena viver.
48 Que faça sentir-se rico quando o
dinheiro se vai.
49 Ter alguém que o faça crescer.
50 E que lhe dê o privilégio e o prazer
inexplicável de ser chamado de pai.

Aconteceu na sala de leitura

Trava-língua

Agosto, quantos festejos...
Depois das festas juninas, julinas, das merecidas
férias, muita sombra e água fresca ou até mesmo
chocolate quente... estamos de volta à escola.
Quantas novidades, reencontros, alegrias... e as
alegrias se multiplicarão neste mês tão especial... mês
dos pais e do folclore.
A turminha toda da Educação Infantil vai apreciar
histórias de boas-vindas, amizade e histórias que falam
do carinho e segurança que os pais nos dão com sua
presença tão especial, seu jeito tão peculiar.
A maioria de nós já sentiu ou sabe da importância
que a presença do pai transmite à criança.
Nem sempre a presença (física) é possível nos dias de
hoje devido à rotina atribulada. Uma dica seria
aproveitar o momento de colocar seu filho na cama para
estreitar laços de carinho e segurança... aproveite e lhe
conte uma história.
Vale história lida ou até mesmo da imaginação.
Revire seu “baú” da memória e busque as histórias que
lhe foram contadas quando você era criança. Assim você
também estará Contribuirá com o nosso folclore.
Só para lembrar... Folclore são os saberes populares
que passam de geração para geração. Dentro do folclore
infantil, temos cantigas, adivinhas, brincadeiras,
brinquedos, trovas, trava-línguas, provérbios, canções de
ninar e lendas.
E, para relembrar, aqui vão um trava-línguas e uma
trova...

Novas
Aquisições

O SAPO NO SACO
OLHA O SAPO
DENTRO DO SACO.
O SACO COM O SAPO
DENTRO.
O SAPO BATENDO
PAPO.
E O PAPO SOLTANDO
VENTO.

Trova
LARANJEIRA
PEQUENINA,
CARREGADINHA DE
FLORES,
EU TAMBÉM SOU
PEQUENINA,
CARREGADINHA DE
AMORES.

As patas da vaca
Bartolomeu Campos de
Queirós
Uma dúzia e meia de
bichinhos
Marciano Vasques
A bola e o goleiro
Jorge Amado
A História das coisas
Neal Layton
A História de tudo
Neal Layton
Diário de um banana
Jeff Kinney – Volumes
1, 2 e 3
The Phantom of the
Opera
Jennifer Bassett
Corre, Caio!
Graça Lima
1822
Laurentino Gomes
Galo bom de Goela
Dave Santana

Elaine Bordin

Aconteceu na Escola
Os alunos dos 2ºs anos, neste mês de agosto, farão um passeio pelo
Sítio do Picapau Amarelo, do Monteiro Lobato em comemoração ao mês
do folclore.
Já os alunos dos 3ºs anos ouvirão “causos” registrados por Ricardo
Azevedo em seu livro
No meio da noite escura tem um pé de
maravilha.
O filme Odisséia está sendo exibido aos alunos dos 4ºs como
complementação da leitura do livro lendas e Mitos da Grécia.
Enquanto os alunos dos 4ºs anos passeiam com Ulisses pela Grécia, os
alunos dos 5ºs anos viajam com D. Quixote pela Espanha.
Boa viagem a todos, pois a leitura é a melhor viagem que se faz sem
sair de casa.
Ana Maria
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