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24 – Aniversário do Ziraldo

2 – Nascimento de Mahatma
Gandhi (1896-1948)

12 – Dia da criança
31 – Dia das bruxas

que caminham pra não
voltar, caminham
assim: Imovelmente.

Jogando Conversa Fora
Olha o verão aí. Ops, mal começou a
primavera! Será que até as estações do ano
andam com a doença dos tempos, a ansiedade?
Parece, não? Um calor tão intenso não pode ser
primavera, é um calor de verão! Mas a gente
aguenta. Estou é com medo do verão,
propriamente dito. Tem gente que curte, eu não.
Este mês de outubro está cheio de
comemorações.
No dia 4 comemora-se o dia do poeta,
quando homenageamos o poeta joseense, o
Patrono da escola, Cassiano Ricardo.
Comemora-se também o dia da criança,
com uma semana cheia de surpresas e
revelações, através do show de talentos.
Mês que comemoramos, também, o dia
do professor. Vou encerrando por aqui com
algumas citações:
“Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina” (Cora Coralina)

Horizonte. Atributo
do último minuto.
Cassiano Ricardo

Para os Pititicos
A FLOR AMARELA
OLHA
A JANELA
DA BELA
ARABELA.

QUE FLOR
É AQUELA
QUE ARABELA
MOLHA?

“Se deres um peixe a um homem
faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o
ensinares a pescar, vai alimentá-lo toda a vida”
(Lao-Tsé)

É UMA FLOR AMARELA.
Cecília Meireles

Poetando
MOSTRADOR
O ponteiro grande
dá a volta ao mundo
de hora em hora;
já o pequeno, não.
Parece-nos parado.
Parado entre o futuro
e o tempo ido.
Irmãos do desencontro:
Um, o ponteiro
da esperança, o outro
o do olvido.
O ponteiro grande
gorjeta de hora em hora;
O pequeno é silente:
Todas as coisas

Bisbiliotecando


As apresentações de música em
comemoração ao Dia da Família foram, no
mínimo, deslumbrantes. Parabéns aos alunos e
professores do Fundamental I.

 Já os alunos da Educação Infantil e 1os
anos tiveram o sábado da Família com diversas
atividades e apresentação da banda da Polícia
Militar. Foi um arraso.

 O Nível II visitou o Zoo Parque ___ paraíso
dos animais em Itatiba, em 16/9.

 Em 19/9 aconteceu o Sábado Esportivo
para os alunos do Fundamental I, com jogos
interclasses. Queimada e handebol para as
meninas e futebol e futsal para os garotos.
 A excursão à Salesópolis, nascente do rio
Tietê, aconteceu no dia 17/9 para os alunos dos
4os anos.
 Os 9os anos visitaram o Instituto de Física
da USP e participaram do Show de Física.

 Está programada a viagem de formatura
dos 9os anos para o NR, de 14 a 18/10. Boa
viagem!
 O Show de Talentos do Fundamental I
está programado para a semana da criança. As
inscrições devem ser feitas na sala de leitura,
com as professoras Ana Maria (manhã) e Elaine
(tarde). Preparem-se.

adolescentes, protagonistas de suas histórias, de
seus amores e frustrações. Agindo no teatro e
refletindo sobre seus papeis reais na sociedade
de 2015.
A tragédia de Shakespeare (1591/1595),
não é significativa apenas para enfocar o amor
proibido entre dois jovens na Verona
renascentista, mas também por denunciar a
hipocrisia e as convenções sociais, os interesses
econômicos, a intolerância e a sede de poder.
Essa
literatura
Universal
praticamente
transformou-se em um arquétipo da psique
humana.
Assim é nossa obra, com respeito e
liberdade poética, ouvindo os jovens e dando voz
aos seus anseios e desejos. Convidamos a todos
para viajarem no passado e no presente, do
punhal a pistola, do clássico ao contemporâneo
com muito Amor, Força e Encantamento. Andem
atrás das cenas para que elas não se percam de
vocês.
Professor Ricardo

Novas Aquisições

Vem aí...

Cascudinho, o menino feliz
Cristine T. da Cunha L. Rosado

Cortez Editora
Chinelinhos brasileiros
Silmara Rascalha Casadei

Cortez Editora
O aniversário do seu alfabeto
Amir Piedade

Cortez Editora
Foram quatro meses de ensaio nas aulas
de Comunicação Pessoal, estudamos o teatro
Grego e o Elisabetano, assistimos aos filmes de
Franco Zeffirelli, produção ítalo-britânica de 1968
e a adaptação americana de Baz Luhrmann de
1996, em sessões de cinema no horário contrário
das aulas (voluntariamente), ouvimos muitas
músicas para compreendermos os sentimentos
dos diálogos e principalmente exploramos cada
canto da nossa escola como possíveis espaços
cênicos, locais das palavras plantadas. O projeto
pedagógico cresceu com o apoio das várias
equipes, entre elas, os tantos educadores das
outras áreas do conhecimento (literatura,
línguas, história, geografia, arte, filosofia...). A
contribuição coletiva mostra as vozes dos

O livro das encrencas
Rosana Rios

Editora Ática
Duda bocuda
Andréia Vieira

Editora Scipione
Era uma vez uma lagarta
Judith Anderson

Editora Scipione
Uma história do outro planeta
e
Onde estão as multiplicações?
Luzia Faraco Faifi

Editora Ática

Passatempo

Dominox
O Dominox consiste em escrever no diagrama, respeitando os cruzamentos, as palavras da
relação.

Danças e ritmos característicos de alguns países
3 letras
RIL (Escócia)

6 letras
BALADA (Inglaterra)
CATIRA (Brasil)
LUNDUM (África)

4 letras
VIRA (Portugal)

7 letras
BALANCÊ (Brasil)
CALIPSO (Antilhas)
SORONGO (África)
SUINGUE (EUA)

5 letras
FREVO (Brasil)
ROQUE (EUA)
RUMBA (Cuba)
SAMBA (Brasil)
TANGO (Argentina)
TWIST (EUA)
VALSA (Áustria)
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8 letras
CATERETÊ (Brasil)
GUARÂNIA (Paraguai)

HABANERA (Espanha)
MERENGUE (Haiti)
9 letras
QUADRILHA (França)
SARABANDA (Espanha)
TARANTELA (Itália)
10 letras
CHARLESTON (EUA)
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