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Jovens passam por grande 
aventura no interior de 
Minas Gerais. PÁG. 5

Excursão a Outro Preto 
desperta interesse e admiração 
nos alunos. PÁG. 7

Entrevistados abrem o jogo 
e revelam o seu perfi l aos 
leitores. Comprovem! PÁG. 12

Alunos mostram seu talento 
produzindo cartuns, charges 
e textos em geral. PÁG. 13

VIROU NOTÍCIA REPÓRTER MIRIM ABRINDO O JOGO LIVRE CRIAR

Semana da Criança do CSA:
dias festivos e muita brincadeira!

Divirta-se com os desafi os, jogos e piadas 

escritos por nossos jornalistas. PÁG. 17

Horóscopo lúdico traz previsões engraçadas 
e interessantes. O dia poderá trazer-lhe 

grandes novidades. PÁG. 14

Aconteceu no CSA, virou fl ash!!! PÁGs. 10 e 11

Hora da
brincadeira

Horóscopo

Notícias

Fotografia
Todo ano o Colégio Santo Antônio oferece 

duas semanas para o descanso dos alunos, no 
período próximo ao Dia das Crianças. 

Mas, devido à Copa do Mundo de 2014, 
não foi possível acontecer essa semana de 
recesso tão esperada. 

Uma das alternativas foi investir em 
festividades e muitas brincadeiras para os 

alunos dentro do coleginho. PÁG. 7

Mês de outubro, mês de prevenção contra 

o câncer de mama. PÁG. 6
Cinderela às avessas. A princesa e seus 

relatos de loucura. PÁG. 3
URGENTE! A crise da água no país do 

futebol. PÁG. 3
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Lobo ataca e um sai morto

Poluição das praias assusta 
famílias

No dia 7 de outubro de 2014, na cidade 
de Cruzeiro do Sul, no Acre, uma garota 
de 12 anos, conhecida como Chapeuzinho 
Vermelho, foi quase morta por um lobo-guará. 
Por volta da 16h a menina foi até a casa da 
avó a pedido de sua mãe pra entregar doces de 
feliz aniversário. No meio da mata era difícil 
de enxergar, e a estrada estava em condições 
precárias. No caminho a garota encontrou 

um lobo-guará, que deveria ter em média 75 
quilogramas. Ela conseguiu fugir, mas o lobo 
a estava perseguindo. Por um momento a 
menina havia despistado o lobo.

Ao chegar à casa da avó, apavorada, 
Chapeuzinho se trancou no sótão, onde 
encontrara a avó morta com lobo em volta. 
Minutos depois, um guarda fl orestal que havia 
escutado um grito chegou a casa e prendeu o 
lobo, que agora se encontra no zoológico de 
Cascavel, Paraná.

As autoridades afi rmam que já ocorreram 
outros três fatos parecidos, mas sem mortes, 
apenas ferimentos graves. Dizem que criarão 
um novo habitat para esses animais viverem e 
caçarem. A polícia ainda vai investigar o que 
a avó fazia no sótão.

Para mais informações acesse:
www.uai.com/chapeuvermelhosangue.br
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Nesta semana, dia 21 de outubro, uma 
família saiu no feriado para ir à praia. As 
crianças, a caminho da água, se assustaram, 
pois pensaram que a água estava repleta 
de águas-vivas, mas a verdade era pior: o 
mar estava coberto por inúmeras sacolas 
plásticas.

 As crianças, preocupadas com a poluição, 
fi caram a observar aquele mar. O fi lho mais 
novo teve uma ideia genial, e chamou seus 
pais para falar sobre ela. Seu plano era juntar 
pessoas para recolher o lixo daquela linda 
praia! Coisa de mineiro que vê pouco o mar!

No início, não apoiaram muito, mas ao 
começar a juntar o lixo, outras famílias, 
observando o trabalho, se juntaram e, no 
dia seguinte, todas as pessoas estavam lá, 
recolhendo as sacolas, e em menos de três 
dias tudo estava lindo! A família, por seu 
feito, ganhou um prêmio da Universidade 

Jornal Hoje em Dia – 6/10/2014

Maria Alice, Manuela, Laila, Luiza M., 
Letícia, Isabela Rosa

        

Federal de Recife para continuar o projeto 
de limpeza de praias pelo Brasil. Iniciativas 
assim precisam ser divulgadas!

Beatriz Cruz,  Julia Brandão, Marina, 
Carolina, Augusto, Artur, Lucas Paiva

Na noite do dia 28/10/2014, um garoto 
apelidado de Cebolinha e o amigo dele, 
Cascão, relatam terem visto um OVNI (objeto 
voador não identifi cado) nas proximidades de 
Florianópolis (SC). Segundo a polícia local, 
foi a terceira possível aparição de veículos 
voadores estranhos no Sul do país esta 
semana.

De acordo com moradores locais, com 
um clarão no horizonte, a nave pousou 
diretamente em uma macieira, roubando 
muitas maçãs e danifi cando a plantação.

Muitas pessoas não acreditam na existência 
dos extraterrestres, mas cientistas da NASA 
lançaram o satélite C4-L2 para averiguar essa 
teoria e responder à questão que mais intriga 
a humanidade atualmente: será que estamos 
sozinhos no universo?

Alienígenas 
aqui?

OVNIs avistados 
com frequência 

desde o 
mês passado

Rafael, Hugo, Vitor, Pedro G., 
Alan, Davi, Daniel, Gabriel, Enzo
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Raio atinge Cristo
No dia 20/10/14, às 18h25min, o Cristo 

Redentor foi atingido por um raio durante a 
tempestade que ocorria no Rio de Janeiro.

O raio atingiu sua mão direita, fazendo o 
concreto de quase 10 m caísse. A mão não 
atingiu ninguém, mas destruiu uma casa 
inteira. A moradora da residência havia 
acabado de sair para levar a fi lha à escola.  
“Fiquei assustadíssima quando vi que uma 
mão destruiu mina casa’’, mas a mão de Deus 
evitou algo maior! – disse a vítima.

O governador do Rio fi cou surpreso como 
o raio atingiu em cheio a ponta de uma 
das mãos do Cristo, que é “uma das sete 
maravilhas do mundo”. O governador contou 
que mandará fazer o reparo imediatamente.

Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil, 
já reeleita, ligou para o governador e disse 
que liberará recursos para que a obra inicie 
o quanto antes. A reforma está prevista para 

terminar em março do ano que vem, ou seja, 
2015, no valor de R$120.000.000.000,00.

O caso foi noticiado em todos os jornais 
do mundo.

Vitor Castro, Guilherme C., Thiago Hey, 
Lucas Miranda, Lucas Pereira, Thomaz.
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JOGO PELA ÁGUA

Rei Dom João VI vira 
carioca

Deu a louca na Cinderela

O conhecido “país do futebol” entra 
em crise pela nossa preciosa água. Triste 
constatação! Em julho deste ano de 2014, 
com a Copa do Mundo no Brasil, o governo 
não se preocupou com essa maravilha (água), 
e sim em construir novos estádios, estradas, 
aeroportos, com aparatos para o turismo, 
gastando milhões de reais. 

Segundo alguns especialistas no assun-
to, se continuarmos com esse desperdício 
frequente e a falta de chuva, a pouca água 
que ainda nos resta será rara! A previsão 
não é nada boa, em breve os rios e lagoas de 
algumas regiões do país estarão COMPLE-
TAMENTE secas.

Moradores de São Paulo e da grande BH 
nos informaram que ainda veem pessoas 
lavando carros, calçadas, gastando água 
desnecessariamente. Falta de conscientização!

O clima quente e seco está concentrado, 
principalmente no Sudeste e Nordeste do 
nosso país, mas se continuar assim pode-

Hoje pela manhã, a princesa abriu um 
boletim de ocorrência contra a sua madrasta. 
A jovem alega que trabalhava na casa dela 
sem receber dinheiro e roupas. 

Disse que sempre recebia a comida fria 
ou estragada e que, às vezes, ela vinha até   
com larvas de mosquitos. Ela alegou ter sido 
mantida em cativeiro, num sótão empoeirado 
e escuro.

A princesa Cinderela foi ao hospital 
fazer exames físicos e psicológicos. Alguns 
médicos alegavam que ela estava louca, pois 
havia relatado que seus únicos amigos eram 
ratos, cavalos e passarinhos. Mas, segundo o 
laudo médico, isso era causado pela falta de 
oxigênio, escuridão e de alguns fungos que 
proliferaram no teto de madeira de seu quarto.

No relato dado pela jovem, uma carta 
da realeza inglesa chegou na vizinhança 
convidando todas as jovens solteiras a 
comparecerem ao baile em que o príncipe 
iria escolher sua pretendente. Segundo 
a jovem, uma fada realizou seus desejos, 
providenciando para ela tudo o que precisava 
para a festa organizada pelo príncipe.

Neste ano de 2014, as professoras do 

5o ano do Colégio Santo Antônio pediram 

aos alunos para lerem o livro Dom João 

Carioca, que narra um fato historicamente 

importante que aconteceu há muuuuuuito 

tempo...

 O livro narra toda a história, em 

quadrinhos, porém, de um jeito muito 

interessante, citando muitas datas (o que 

ajuda nas aulas de História) porém sem 

ser tão formal, e, mesmo assim, retratando 

precisamente o  ocorrido, desde a decisão 

de Dom João VI de vir para o Brasil até sua 

saída para Portugal.

 O livro é tão bom que uma das 

professoras resolveu transformá-lo em 

teatro! Mas não posso contar tudo, pois 

assim o espetáculo fi ca melhor!!!  

Bernardo Ribas- 5o ano F  
                Gabriel Barbosa Figueiredo  / 5o ano F  

Ilustração: Lucas Ferreira Abdo

Marcela, Júlia Teixeira, Fernanda Bretz, 
Cecília, Maria Luiza J., Maria Luiza 

Magalhães, Fernanda Messias.

Mas a fada disse que ela teria que voltar à 
meia-noite. Na correria, a jovem deixou seu 
sapatinho de cristal na escadaria do palácio e 
foi encontrada pelo príncipe, que a pediu em 
casamento.

A polícia local achou o seu relato muito 
sonhador e está investigando o caso!!!

rá atingir todo o Brasil. Uma verdadeira 
catástrofe.

     Realmente, lidar com a seca não é fácil, 
mas isso é uma consequência para mostrar 
ao povo brasileiro que a água vale muito 
mais do que pensamos e que temos que ter 
consciência de tudo o que fazemos para não 
interferir no meio ambiente.

A leitura do livro  Dom João Carioca
No mês de agosto, nós, alunos do Colégio 

Santo Antônio, lemos o livro Dom João 
Carioca e fi zemos um pesquisa com os alunos 
do 5o ano F sobre ele.

“Achei  legal, porque nós nos sentimos 
dentro da história”, disse uma garota.
“O livro conta a história da chegada da 

família real ao Brasil”, disse outra.
“Não achei o livro tão legal, ele não 

envolve tanta ação”, disse um dos alunos.
“Mesmo não envolvendo tanta ação 

no livro, é sempre bom aprender mais”, 
disse um garoto.

Uma pesquisa relata que 80% dos alunos 
gostaram do livro e 20% não gostaram. Júlia Saviotti / 5o ano F   

Para quem se interessar em ler, o livro 
conta sobre a chegada da Família Real ao 
Rio de Janeiro em 1808. Fugindo da invasão 
francesa, Dom João fi cou por aqui até atin-
gir uma idade avança-
da, deixando seu fi lho 
Dom Pedro no coman-
do, enquanto ele volta-
va para Portugal para 
voltar a ser o  rei  de lá.

O livro é muito 
interessante e sugiro a 
sua leitura! Embarque 
você também nessa 
viagem!!!!       

Tecnologia influencia ensino em escolas

Fonte: www.pesquisadatabia.com.br/22/10/2014

As escolas do Brasil 
estão inovando a forma de 
aprendizado, criado pela 
nova presidente da república, 
Dilma Rousseff. As escolas  
públicas oferecerão cursos 
de informática e robótica,  
ensinando os alunos a ciência 
da tecnologia no próximo 
ano letivo. A presidente fez 
essa lei para que as famílias 
de classe baixa pudessem  
colocar seus fi lhos na escola. 
As escolas particulares tam-
bém estão adotando esse 
procedimento para que todos 
os jovens tenham a mesma formação.

Crianças de 2 anos a 4 anos também 
estarão utilizando  todas as  tecnologia em suas 
escolas e creches. Ao aprender o abecedário, 
já serão alfabetizadas tecnologicamente e já 
terão dominado o “WWW”, porque, com o 
mundo tecnológico de hoje em dia,  todas 
as crianças precisam dominar essas novas 
tendências.

Os cientistas dizem que, em suas 
pesquisas, daqui a 10 anos o mundo será 
tão tecnológico que não existirão mais 
empregadas, professores, desenhistas, ban-
cos, supermercados e muito mais. Todas as 
lojas serão virtuais. Robôs estarão aptos para 
atender em todos os locais.

Uma pesquisa foi realizada para descobrir 
o que as pessoas nas ruas acham da ideia de 
os cientistas substituírem os profi ssionais por 
robôs. O gráfi co abaixo revela o resultado da 
pesquisa. E você, o que acha?

Beatriz Valle, Paula, Amanda,Isadora, Mariana, Julia Prados
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O 5o ano apresenta o teatro sobre 
alguns fatos importantes sobre a 

História do Brasi
No dia 7 de novembro de 2014 , o 5º ano 

F apresentou um teatro , em três atos, sobre:

1º ato: Tiradentes

2º ato: A chegada da família real ao Brasil.

3º ato: A escravidão no Brasil.

Os alunos foram orientados e ensaiados 
pela professora Mirian Mendes.

Estavam presentes os alunos , do turno 
da tarde, professores, pais, direção da Escola!

Eles deram um show de interpretação!!!   

do

Eb

LG lança televisão 4D
Produto inovador LG mudará hábito 

dos brasileiros
A fabricante de produtos eletroele-

trônicos LG lançará no mês de maio de 
2015 um produto que promete mudar 
o hábito de ver televisão do brasileiro.  
A empresa está desenvolvendo uma 
televisão 4D que tem lançamento 
garantido para o próximo semestre. 

O produto inovador, sem similar no 
mercado mundial de eletrodomésticos, 
promete transmitir as mesmas sensações 
dos cinemas em 4D originais. De 
vaporização de água, emissão de calor, 
cheiros e vibração no assento conectado 
a ela provido de sensores blue ray, o 
aparelho proporcionará uma variedade 
de sensações aos telespectadores.

Com essa modernidade espera-se 
uma mudança nas salas de estar de todas 
as residências. A televisão 4D, como a 
normal, terá vários tamanhos e vários 
preços, será em versão de led. Diferente 
da versão em 3D, não será acompanhada 
de óculos, mas terá sensores para cumprir 
a tarefa de 4D.

Marina G.; Lucas Paiva; Augusto; Júlia 
Brandão; Beatriz Cruz; Carolina G. e Arthur.

Mais de mil pessoas já estão esperando o lançamento para terem a mais nova tecnologia em 
sua sala. A LG promete que todas as encomendas estarão prontas até o mês de maio de 2015. 
Peça já a sua! A perigosa era digital

Cientistas afi rmam que os eletrônicos 
estão isolando as pessoas do mundo real.

Hoje em dia, as pessoas vivem conectadas 
em um mundo altamente tecnológico que as 
obriga a fi car presas a essas novas tecnologias.

Segundo o pesquisador e cientista Michel 
de Sousa, o tempo perdido e gasto pelas 
pessoas usando internet é de 89% do tempo 
do seu dia.

Os médicos de grandes empresas da área 
de saúde dizem o seguinte: “A tecnologia, 
os celulares, tudo é muito moderno e 
criativo, mas precisamos saber usar com 
moderação, o que nos dias de hoje as 
pessoas não fazem... Existe o lado positivo 
e o lado negativo”.

Já no Brasil, uma recente pesquisa in-
forma que muitos idosos estão exercitando 
sua memória, utilizando os computadores. 
Professores estão sendo contratados para dar 
aulas para a turma da terceira idade utilizar 
as novas ferramentas. Os eletrônicos, os 
celulares modernos, os joguinhos e os tablets 
passaram a fazer parte da rotina desses 
homens e mulheres. A palavra selfi e deixou 
de ser  desconhecida e vem fazendo o maior 
sucesso.

Amantes de Julio Verne 
refazem

No dia 15/10/14, o porto da Inglaterra 
teve uma surpresa, com a chegada de três 
viajantes em um barco vindo de Nova York. 
Nada de diferente para quase todos que por 
ali passam, mas tratava-se de quatro amigos 
ingleses que conseguiram refazer os passos 
de Fogg descritos na trama de Júlio Verne. 
Os três heróis tentaram refazer trajeto feito 
pelos personagens de A volta ao mundo em 
80 dias e conseguiram. Eles foram recebidos 
como heróis no porto porque  não levaram 
nenhuma tecnologia para fazer todo o 
percurso como é descrito nos livro de Júlio 
Verne. O trajeto foi igual ao de Fhileas Fogg e 
foi feito em  exatamente 80 dias.  

 Em uma entrevista com os três homens 
(Paul J., Bob M., Lui W.) que são fãs de 
Verne descobrimos que havia um outro 
amigo que fez o papel de Fix. A sua função, 
de acordo com o livro, é seguir  os três em 
todo o caminho. O percurso que os três 
amigos fi zeram foi o mesmo narrado no livro: 
Londres, Liverpool, Paris, Brindisi, Canal 
de Suez, Bombaim (foram de elefante) até 
Allahabad e depois Calcutá, Cingapura, Hong 
Kong, Xangai, Yokohama, San Francisco, 

Pedro Lopes, Rafael Lima,Theo, 
Lucas Bauer, Felipe Belo, 

João Araújo, Vitor Bedeschi.

Nova York, e fi nalmente, ontem, chegaram a 
Liverpool para ir de trem até Londres.   

 A próxima aventura dos três viajantes 
não foi confi rmada, mas todos esperam que 
tentem repetir as aventuras do livro As 20 mil 
léguas submarinas. 

a volta ao mundo 
em 80 dias

Paula P., Helena Almeida, Ana Teresa,  
MarinaC., Fernanda Silveira, Gabriela 

Mendonça e Luiza Longuinhos
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De acordo com o Censo Demográfi co, 
72% das pessoas não sabem cantar o Hino 
Nacional e somente 28% sabem.

A noite do dia 31 de 
outubro de 2014, fi cara 
marcada para sempre na 
mente de dois pequenos 
e pobres moradores da 
pacata cidade de Espera 
Feliz, no interior de 
Minas Gerais.

João (12 anos) e 
Maria (10 anos), fi lhos 
de agricultores da região, 
foram encontrados pela 
polícia na manhã do dia 
02/11/2014 na rodovia 
BR-040, que dá acesso à 
cidade. Eles estavam su-
jos e assustados, dizendo 
palavras como “bruxas” e 
“casa de doces”, disse o 
policial que os levou de 
volta para a casa dos pais.

Segundo os garotos, 
a aventura começou 
quando o pai os levou para buscar pedaços 
de madeira para usar como lenha e os 
deixou  no meio do caminho e foi embora. 
Eles caminharam por muito tempo na ma-
ta e relataram aos policiais. “Encontramos 
uma casa enorme toda feita de doces, que 
desapareceu logo depois que entramos lá” 
completou João. As crianças disseram que a 
bruxa era perigosa e que queria prendê-los 
em seu castelo. Os policiais registraram a 
ocorrência como um simples caso de sumiço, 
porque não encontraram vestígios de bruxa, 
nem de casa de doces ou de castelo mal-
-assombrado na região.

Os pais dos garotos, Euclides Donizete (43 
anos) e Heloíza Valentina (42 anos), disseram 
não ser a primeira vez que as crianças se 

Tentação adocicada

perdem nas redondezas. “Eles foram sempre 
muito imaginativos e criativos, acabam se 
distraindo e vendo coisas que nós, adultos, 
não percebemos”, disse a mãe, tentando 
esconder um pedaço de suspiro que havia 
encontrado no bolso da fi lha recentemente 
encontrada.

João e Maria acabaram fi cando famosos 
na cidade. A diretora da escola em que 
crianças estudam planeja fazer um roda de 
contação de casos com os dois protagonistas 
da aventura mais doce da história da cidade.

Paula P., Helena Almeida, 
Ana Teresa, MarinaC., 

Fernanda Silveira, 
Gabriela Mendonça 
e Luiza Longuinhos
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Cidadãos estão reclamando da corrupção 
dos políticos e falam que,  para a economia 
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melhorar, não basta somente criar o horário de 
verão! A falta de corrupção seria a solução!!!                   

     De acordo com um entrevistado, é 
uma questão de honra, um brasileiro  saber 
cantar o hino e ser orgulho para o seu país!!! 

Nos Estados Unidos houve uma crise de 
Ebola e várias pessoas morreram.
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Ebola Hospitais pediram voluntários para 
enterrar as pessoas.

Os voluntários tiveram que usar roupas 
especiais!

Na última eleição, em outubro de 2014, 
teve candidato totalmente sem votos!

Não recebeu nem o voto dele!!!

Isso aconteceu com um candidato a 
deputado estadual, em Minas Gerais. 

Candidato sem votos

Clara  Daniel  / 5o F
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(Maria Resende – 5º C)
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Personagens animados 
vão à realidade

Lojas de fantasias estão surpreendendo os clientes com 
produtos mais realistas e detalhados

Os personagens da Disney, Warner Bros e 
Cartoon Network estão entre as fantasias de 
maior sucesso! As novidades foram lançadas 
na maior feira de brinquedos da América 
Latina, Abrin.

Hoje em dia, as fantasias de desenhos 
animados estão cada vez mais realistas 
e detalhadas, “transformando” a vida do 
cliente em personagens dos fi lmes e desenhos 
animados. Elas estão sendo produzidas com 
grande variedade de cores e tipos, como a do 
Bem 10, do Cartoon Network. O personagem 
faz sucesso entre meninos de 7 a 11 anos 
anos. No desenho animado, o personagem 
encontra um relógio que lhe dá o poder de 

se transformar em monstros alienígenas e 
combater as forças do mal.

  Desde o início de outubro, as lojas estão 
fazendo seus pedidos às indústrias têxteis, 
que estão em alta produção para entregar as 
fantasias antes do Natal. As fantasias mais 
pedidas são: Super-homem, Batman, Ben 10, 
Homem Aranha, Volverine, Hulk e muitos 
outros.

Pedro, 7 anos, diz que com a nova fantasia 
do Batman ele se sente dentro do um fi lme 
original e que é a melhor fantasia que ele já 
viu.

Bom, com tantas fantasias de boa qua-
lidade, é melhor comprar e garantir a sua!!
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O ser humano sabe que a água no planeta está 
começando a se esgotar, mas ainda usa a água 

Pedro Ferrari / 5o ano F

A água está acabando!

Outubro: mês rosa!
No mês mundial de prevenção contra 

o câncer de mama, várias são as maneiras 
de todo mundo lançar seus produtos na cor 
rosa.

Além de levantar a bandeira para a cons-
cientização das mulheres sobre a importância 
de fazer, pelo menos uma vez por ano, os 
exames que podem diagnosticar o câncer de 

mama, as marcas aproveitam para lançar e 
comercializar seus produtos.

Os produtos comercializados vão desde 
óculos, bolsas, espumantes e tênis até leite 
com morangos frescos. Dentre as várias 
marcas participantes da campanha estão Ray- 
Ban, Lancôme, Havaianas, Casa Valduga, 
Nike e a  Addad Franco Gastronomia.

                     Ana Clara Matias  5o ano F

Internet tira a sua privacidade?

No último dia 16, foi realizada uma 
pesquisa sobre a privacidade das pessoas 
que usam constantemente as redes sociais.

Dos  60 entrevistados, 54 dizem publicar 
na internet fotos usando o banheiro e/ou 

tomando banho. As outras seis pessoas não 
souberam responder.

Após a divulgação desses dados, podemos 
concluir que 94% dos usuários das redes sociais 
perdem sua privacidade devido a esse vício!

de maneira irresponsável, prejudicando a todos 
os seres vivos.

SE NÃO CUIDAR, ELA VAI FALTAR!!!

Júlia Diniz   /  5o ano F

Semana da Criançaa
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No sábado, 11/10/14 uma senhora 

identifi cada como Lia (80) tentou enviar 

uma carta de sua cidade em Israel para a 

metrópole brasileira de São Paulo, onde sua 

neta chamada Luciana (9) reside.

Fomos informados por um carteiro 

conhecido como Pedro Boné (48) que essa 

carta estava se apagando pelo caminho que 

percorria até sua neta por causa do tipo de 

caneta usada por Lia para escrevê-la.

Pedro Boné não estava conseguindo ler 

o endereço, pois algumas palavras estavam 

escritas em hebraico (língua falada em 

Israel, onde Lia residia). Como o carteiro se 

esforçava muito em 
seu trabalho, procurou 
o telefone de Luciana 
para encontrar o en-
dereço correto.

O carteiro conse-
guiu entregar a carta a 
Luciana e Lia reclamou 
da demora do servi-
ço, mesmo depois de 
todos os problemas 
causados por ela.

João Pedro, João Vitor, Rafael Motta, 
Lucca Fossa, Aurélio Frederico

Carta sem rumo
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Novo circuito do recreio
No Colégio Santo Antônio de BH, em 

setembro, foi alterado o recreio dos alunos. 
Foi criado um novo circuito, com mais 
opções de jogos e brincadeiras, devido à 
insatisfação dos alunos e disciplinários  com o 
antigo recreio. A insatisfação foi gerada pelos 
gritos e correrias, o tédio e a quantidade e 
qualidade dos jogos e brinquedos. A quadra 
era disponibilizada  uma vez por semana para 
cada série, uma mesa de pingue-pongue e dois 
totós de má qualidade  eram disputados por 
dezenas de crianças. O  pátio branco, o pátio  
da cantina e a biblioteca fi cavam lotados de 
alunos sem ideias para brincar.

O 5o ano do turno da tarde teve uma 
enorme colaboração para formar o novo 
circuito, oferecendo ideias criativas e 
econômicas. Os diciplinários, junto com 
os representantes de cada turma do 5o 
ano, discutiram e aperfeiçoaram as ideias, 
formando um recreio melhor, porém dentro 
dos limites do espaço da escola.

No novo recreio foram inclusos o uso da 
área do parquinho e do coreto, que antes 
fi cava sem utilização dos alunos maiores.
Foram confeccionados pela gráfi ca tabuleiros 
de dama, xadrez e futebol de botão. As peças 
para esses jogos também foram providen-
ciadas. A área para pular elástico faz o maior 
sucesso! O cantinho de  fazer  as pulseiras da 
moda de gominhas coloridas fi cou pertinho 
do setor para ler HQ e livros. Para o pró-
ximo ano, novas mesas de pingue-pongue e 
totó serão adquiridas. Esse circuito passou 
a funcionar a partir do início de outubro de 
2014. Os alunos estão aproveitando mui-
to mais cada setor. Com essa organização, 
as discussões e os tombos praticamente 
acabaram.

Sofia, Ana Beatriz, Clara, Ana Freire, 
Julia Costa, Mariana, Thais

Semana da CriançaSemana da CriançaSemana da Criançaa
No Colégio Santo Antônio, todo ano 

tem duas semanas dedicadas às  crianças. 
É um momento de descanso e diversão dos 
alunos. Devido à Copa do Mundo de 2014,  
não foi possível ocorrer o recesso. Uma das 
alternativas encontradas foi explorar apenas  
as brincadeiras durante uma semana inteira, 
minimizando a falta da tão esperada semana 
sem aula.

 O Colégio Santo Antônio é dividido em 
dois espaços distintos: o Coleginho, que  
atende às crianças do 1o ao 5o ano, e o Colejão, 
que atende  os préadolescentes e adolescen-
tes do 6o ano à 3a série do ensino médio. A 
semana de brincadeiras só é disponibilizada 
para os alunos do Coleginho. De acordo com 
as crianças  do 5o ano,  eles estão muito tristes 
pelo fato de que no ano que vem não terão  
essa semana tão especial de brincadeiras.

O calendário foi dividido em dias festivos, 
com a benção dos animais, a missa dedicada 

a São Francisco, além de muita brincadeira, 
que incluiu a surpresa gelada, o piquenique 
e a sessão de cinema. Não teve um dia que 
as crianças  gostaram mais pois todos os dias 
foram muito divertidos, mas teve os que elas 
preferiram. De acordo com algumas delas, os 
dias mais divertidos  foram o do circuito de 
brinquedos, da surpresa gelada e do cinema.

Devido à reforma da quadra do Coleginho, 
os brinquedos do circuito foram montados 
no Colejão. 

Segundo a diretoria e professores do 
Colégio Santo Antônio, a suspensão da 
semana sem aula foi devida ao ano atípico, 
em que os dias letivos foram  trocados para 
o pagamento das férias prolongadas de julho 
por causa da Copa do Mundo de 2014.

 

Felipe Belo, Lucas Bauer, Pedro Lopes, 
Vitor Bedeschi, João Araujo e Theo

Em agosto de 2014, o 5o ano F fez uma excursão a Ouro Preto.
Os alunos visitaram locais como a Praça Tiradentes, Igreja São Francisco de Assis, 

a Casa dos Contos, o Museu da Inconfi dência (antiga casa de Câmara e cadeia) e 
fi nalmente a feirinha de pedra sabão.

 Eles afi rmaram que todos os locais visitados foram interessantes, mas a maioria 
dos alunos disse que o Museu da Inconfi dência despertou um interesse maior pela 
sua história, por suas curiosidades e grandezas.

O que mais atraiu a atenção dos alunos no Museu, foram os restos mortais dos 16 
inconfi dentes, localizados na sala do Panteão.

Os alunos entrevistados reclamaram que tiveram de 
acordar às 5h30min, mas todos afi rmaram que valeu a 
pena a viagem e que ela foi boa para aprender mais sobre 
a história e se divertir ao mesmo tempo.

Entrevista feita pela aluna 
Clara Daniel Moreira

ta, 
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Cartas à direção
Frei Vicente, paz e bem.
Escrevemos esta carta com o objetivo 

de agradecer em nome de todos os alunos 
do 5o ano. Obrigada por nos dar apoio e 
compreensão para realizarmos esta etapa 
de nossas vidas com ótimos professores em 
todos os anos, com provas bem elaboradas e 
funcionários que nos ajudaram sempre.

Criamos laços de amizades que jamais 
serão rompidos e cada ano aprendemos mais 
coisas que usaremos para todo o sempre. 
Aprendemos também a amar o próximo 
como a nós mesmos, a cuidar do nosso 
mundo, a termos consciência de cidadania e a 
respeitar todas as diferenças. E é com grande 
sinceridade que agradecemos por todos os 
anos aqui no Colégio Santo Antônio.

 Em nossa passagem do 5o ano para o 6o 

ano, do Coleginho para o Colejão, do ensino 
fundamental 1 para o ensino fundamental 
2, sabemos que estamos tendo a melhor 
qualidade possível de aprendizado.

Obrigado por tudo. Paz e bem, alunos do                                                                  
coleginho.    

Lucas Paiva, Julia, Arthur, Augusto, 
Beatriz, Marina, Carolina

Editorial
“Educar é preparar para a liberdade”. As pessoas são livres porque podem 

escolher. E só podem escolher quando conhecem alternativas. Sem informação 

não há alternativa - e, portanto, sem alternativa não há liberdade. O bom educador 

deve estimular a diversidade, torcendo para que seus alunos tenham suas próprias 

ideias. Mais do que isso, para que tenham a coragem de defendê-las, devidamente 

fundamentadas, em qualquer situação. E, sobretudo, tenham a coragem e a 

segurança de se admitirem errados e mudarem sua opinião”.

Gilberto Dimenstein, jornalista

Promover a leitura de diferentes 

gêneros, além do literário, contribui 

para despertar o senso crítico na 

criança, além de mantê-la informada 

e atualizada. 

Inserir as crianças nos assuntos 

que circulam na mídia é, hoje, um 

aspecto de grande importância para a 

formação do público infantil. 

Ao fazer com que a criança refl ita 

sobre os acontecimentos do mundo, 

através da leitura e interpretação 

dos fatos, o jornal torna-a capaz 

de participar da realidade social 

que a cerca, uma vez que o estudo 

desse instrumento prioriza o seu 

desenvolvimento acadêmico através 

das informações e leitura crítica do 

mundo.

O jornal impresso foi um dos 

primeiros grandes veículos de 

comunicação. Até o surgimento das 

diferentes mídias, as notícias eram 

veiculadas por eles. Hoje o acesso 

à informação se tornou de tal forma 

democrático que só é desinformado 

quem realmente não tem interesse em 

buscar informações. 

Acreditando que um universo 

de informações espera por nossas 

crianças e na certeza de que a inici-

ação delas na mídia é essencial para a 

formação de cidadãos críticos foi que 

tomamos a iniciativa de introduzi-las 

nos assuntos cotidiano dos jornais. 

Espera-se com isso que a leitura, 

a refl exão e a formação de opinião 

levem essas crianças a interferir e 

atuar de forma efetiva na formação 

de uma sociedade mais justa e mais 

fraterna.

“As oportunidades são como o nascer 
do Sol: se você esperar demais, vai 
perdê-las!”

“A humildade não te faz melhor do 
que ninguém, mas te faz diferente de 
muitos!”

“Nossa vida é como uma prova! Todo 
dia tem que lutar para tirar uma nota 
boa!”

“A vida é para quem topa qualquer 
parada e não para quem para em qualquer 
topada!”

“Um só, com Deus, é maioria!”

“Uma mentira pode salvar seu 
presente, mas condena seu futuro!” 

“A vida é um eco! Se você não gosta 
do que está recebendo, observe o que está 
emitindo!”

“Caráter é aquilo que você faz quando 
ninguém está olhando!”

“Deus não se explica! Vive-se!!”

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, 
exceto quem a sente.” (William Shakespeare)

“O pensamento é o único lugar onde 
ainda estamos seguros, é onde nossa loucura 
é permitida e onde todos os nossos atos são 
inocentes.” (Martha Medeiros)         

“O segredo não é correr atrás das 
borboletas... é cuidar do jardim para que elas 
venham até você.” (Mário Quintana) 

À direção 
Estudo no CSA desde meus 6 anos de 

idade. Gosto muito da escola. Aqui vivi 
muitos momentos, alguns de alegria, outros 
de difi culdades.

Devo aos professores agradecimentos e 
elogios.

A Alessandra é tudo (carinhosa, esforçada, 
preocupada com seus alunos e é muito 
inteligente). A Cida é muito legal, carinhosa 
e tem um cabelo sempre fashion! Cláudia 
é muito engraçada, porém brava nas horas 
necessárias. Tatiana é engraçada e a Ritinha 
mais ainda! Mirian, ah! Que fofura!) Aquele 
cabelinho, toda estilosa! Ai, ai, e o Bolinha? 
Está com a bola toda! 

Parabéns pela escolha de todos eles!!! 
     
                             Luiza Aguiar   /  5º F

Caro diretor:
Escrevo-lhe esta carta para dizer o que eu 

penso dos professores do CSA. 
Primeiramente, quero elogiar o trabalho de 

todos, pois ninguém dá as respostas prontas. 
Todos fazem os alunos pensarem para que 
possam aprender... e isso sim, é ser professor!

A única coisa que me incomoda é a 
quantidade de dever de casa.

Não sobra muito tempo para descansar!
Peço que melhorem isto! 

                                 Luísa Nunes  / 5º F

“Maior que a tristeza de não haver vencido 
é a vergonha de não ter lutado!” (Rui Barbosa)

(Não basta conquistar sabedoria, é preciso 
usá- la.” (Cícero)

“Aqueles que amamos não morrem jamais, 
apenas partem antes de nós.” (Chico Xavier)

“Só existem dois dias no ano que nada 
pode ser feito. Um se chama ontem e o outro 
se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo 
para amar, acreditar, fazer e principalmente 
viver.” (Dalai Lama)

“Não existe um caminho para a felici-
dade, a felicidade é o caminho” (Mahatma 
Gandhi)

“A lei da mente é implacável. O que 
você pensa, você cria; o que você sente, 
você atrai; o que você acredita, torna-se 
realidade.” (Buda)

“Eu sempre achei que a pior coisa da 
vida era chegar ao fi m dela sozinho. Hoje 
sei que, na realidade, a pior coisa é terminar 
a vida cercado de pessoas que fazem você 
se sentir sozinho.” (Robin Williams)

Mensagens:Mensagens:

Paz e bem!



Resenhas

No 5o ano, 2014, eu li o livro Diário de 
Pilar na Amazônia.

Eu acho que vale a pena ler esse livro 
porque, além de contar uma emocionante 
história de aventura na Amazônia, nos trans-
mite muitas curiosidades sobre o local.

Pilar, uma garotinha curiosa, quis descobrir 
quem era seu pai e, assim, sua rede mágica 
a leva para um navio rumo à Amazônia. Lá 
ela conhece  uma menina que se tornou sua 
amiga.    

Ela conhece Iara, vê o encontro das 
águas, conhece índias e encontra um homem 
parecido com seu pai.

Sua história acaba no mar e ela aprende 
a diferença entre água do mar e água do rio.

Embarque você também nessa aventura!! 
Você vai adorar!!!

No meu maravilhoso 5o ano, li um livro 
de mudar seus sentimentos. Ele se chama: 
Aprendendo a me amar. 

Vou te contar um pouco sobre a história 
do livro.

Existem coisas muito importantes na 
vida e que ninguém nos ensinou. Uma das 
coisas é amar a nós próprios, um aprendizado 
permanente, que tem a ver como se conhecer, 
se aceitar e, o principal, se valori-zar. Quando 
aprendemos a nos amar como uma pessoa 
inteira, seremos mais conscientes e mais 
felizes.

Me lembro muito bem de uma frase e que 
nunca vou esquecer: “Me amar é aprender a 
ter generosidade comigo!”

 Eu sugiro a leitura desse livro, pois ele faz 
você aprender cada vez mais a se amar!!!

Nick Maxwel é uma garota que, com 14 
anos se muda para uma nova escola, a WCD ( 
Westchester Coutry Day). Nessa escola, Nick  
ganha uma bolsa escolar devido ao fato de 
seu pai ser  empregado  de lá, mas nem suas 
melhores amigas sabem disso.

Nessa nova escola, tem uma garota super  
popular chamada Mackenzie, que, com seu 
grupo de amigas, vive pegando no pé de Nick.

Nick é apaixonada por Brendon, e no meio 
dessa aventura acaba descobrindo a história 
lamentável dele.

Nessa escola Nick faz duas amizades muito 
importantes para ela, e juntas, as três passam 
por vários momentos solitários, divertidos e 
engraçados.

Mas, o fi nal, eu não posso contar...
Afi nal, você que tem de descobrir, como 

tudo terminou, não é mesmo?

A crônica mais interessante do livro  
Histórias para a sala de aula, é A Vida dentro 
de um fi lme, na qual  Walcyr  narra que a 
vida real está tão violenta que parece fi lme 
de bang-bang. Ele faz uma crítica sobre nossa 
segurança, pensa que às vezes tudo parece 
comum. Cita algumas formas de violência 
que são presenciadas por algumas pessoas e 
até por ele mesmo, como sequestros, assaltos.

A diferença entre a vida real e o fi lme é 
que, no fi lme, existem os efeitos especiais 
e tudo é possível; já  na vida real tudo é de 
verdade.

LIVRO: Diário de Pilar na Amazônia

AUTOR: Flávia Lins e Silva

EDITORA: Zahar

LIVRO: Aprendendo a me amar

AUTOR: Inês Staniere

EDITORA: Leitura

LIVRO: Diário de uma garota nada popular

AUTOR: Rachel Renée Russell

EDITORA: Verus

LIVRO: Histórias para a sala
de aula.

AUTOR: Walcyr Carrasco

EDITORA: Moderna

LIVRO: Quem é você, Alasca?

AUTOR: John Green

EDITORA: Martins Fontes

Isabela Pereira Rodrigues / 5o ano F Isabella Eiras Baptista  / 5º ano F

Luísa Nunes /5º ano F 

 Lucas Paiva, Beatriz, Arthur, Augusto, 
Carolina, Júlia, Marina

O livro Quem é você, Alasca? retrata a 
história de Miles Halter, que acaba de se 
mudar para um colégio novo no Alabama, 
onde espera encontrar o seu grande talvez.

A primeira pessoa que Miles conhece 
é Chip, apelidado de Coronel, o seu com-
panheiro de quarto, que tem uma perso-
nalidade muito impressionante e um talento 
incrível para decorar palavras. 

Logo os dois se tornam amigos e, um dia, 
Coronel lhe apresenta Alasca, uma jovem 
bonita e inteligente, porém misteriosa e 
enigmática.

Essa incrível obra de John Green 
estaáencantando jovens de todo o mundo, 
sempre surpreendendo quem lê. 

 Lucas Paiva, Beatriz, Arthur, Augusto, 
Carolina, Júlia, Marina
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Hazel Grace é 
uma jovem menina, 
de 17 anos, muito 
sonhadora, mas com 
um problema: sofre do 
mal do câncer. Aos 13 
anos, foi diagnosticada 
com câncer de tireoide, 
parou de estudar e, 
pouco tempo depois, 
também com um tu-
mor nos pulmões. Em seu tratamento, um dia 
a médica recomendou o grupo de apoio.

Ao chegar lá, conheceu Augustus, que 
tinha câncer na perna e teve que amputá-la 
do joelho para baixo. Ele usava uma perna de 
ferro para andar. Convidou-a para sua casa, 
e dai surgiu uma grande amizade, ou quem 
sabe, algo mais.

Se quiser se emocionar, rir e chorar, leia 
A culpa é das estrelas, de Jonh Green. Esse 
romance já conquistou o coração de muitas 
jovens, também vai conquistar o seu.

A Culpa é das Estrelas

O Ladrão de Raios
O livro narra as 

aventuras de Percy 
Jackson, fi lho de Po-
seidon. Ele e seus 
amigos, Grover e 
Annabeth, passam 
por situações de risco, 
contando com sua 
habilidade, coragem e 
esperteza para salvar 
o Olímpo e recuperar 
o Raio Mestre de Zeus, furtado por Luke, o 
ladrão de raios.

Durante a aventura, eles enfrentaram 
poderosos adversários, entre eles a Medusa, 
a Hydra e as bestas de Hades. Após esses 
confrontos, Percy usa os poderes de seu pai 
para enfrentar Luke, que queria tramar uma 
guerra entre os Deuses.

Alan, Daniel, Davi, Enzo, Gabriel, Hugo, 
Pedro G., Rafael S., Vitor B.

Dicas de leitura:

Thais, Ana Beatriz, Sofia, Clara, Julia 
Costa, Mariana, Ana Freire.
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Alunos do 5o ano F apresentam um teatro sobre o sistema Solar. Essa peça foi retirada do livro de 
Ciências

O CSA comemora as festas juninas em grande estilo. Todos os alunos vieram a caráter e deram um 
show!

Alunos do 5o ano D e E (maio 2014) do Colégio Santo Antônio apresentaram uma bela peça teatral sobre o sistema solar, após muito estudo no material didático de Ciências.
Grupo2:  Sofi a, Clara, Thaís, Ana Beatriz, Mariana, Ana Freire, Julia Costa

Alunos do 5o ano do Colégio Santo Antônio na excursão a Ouro Preto-MG, descendo uma das 
muitas ladeiras dessa bela cidade histórica – Beatriz Valle, Paula, Isadora, Mariana, Amanda, 
e Júlia Prados - 5a D

En
M
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Os animais das crianças estudantes do Colégio Santo Antônio foram abençoados no Dia de São 
Francisco (4/10/14) – Isabela R., Maria Alice, Luiza,  Letícia, Ana Tereza, Laila.

A Feira sobre a Copa do Mundo foi um sucesso e os alunos brilharam! A Região Sul na Copa foi o 
tema dos alunos do 5o F.

O 5o ano confraterniza com seus colegas e professores em festa de despedida.

CLIC

m 

s.
a

Entusiasmo foi o que não faltou na dança apresentada pelos alunos do 5o F, na Feira da Copa do 
Mundo, no CSA

Alunos dos 5o ano E do Colégio 
Santo Antônio elaboraram o jornal 
que será veiculado pela escola. 
Todo o trabalho foi desenvolvido 
nas aulas da Língua Portuguesa. 
Grupo 5 em ação!

André Veloso, Ándre Ribeiro, 
Lucas Freitas, Pedro Canuto, 

Lucas Franco e Mateus A.



ABRINDO O JOGO
ENTREVISTADA: Maria da Graças Viana De 
Lima. – Coordenadora do Turno da tarde

ENTREVISTADORES: 
Guilherme Camargos,
Vitor Castro, Igor Fernandes, 
Lucas Miranda, Thiago Hey, 
Thomas e Lucas Pereira.

1- Quando as crianças do 5º ano vão para 
o Colejão, o que você sente?

Os alunos do 5º ano quando vão para o colejão 
deixam muita saudade. Afi nal, as professoras 
e eu os acompanhamos durante alguns anos. 
Mas, fi camos também satisfeitas que todos 
estejam, crescendo, e  indo em busca de 
outras conquistas.

2- Qual foi a maior difi culdade que a 
senhora já enfrentou na sua carreira?

A maior difi culdade que eu tive ,foi entender 
como as crianças aprendem. O modo como 
todos interpretam o mundo e, qual a melhor 
forma de ajudar os alunos e os pais.

3- Qual a sua inspiração para trabalhar 
diariamente?

A minha inspiração vem dos alunos.Gosto 
como todos me acolhem,me abraçam. Sinto 
que crianças, pais e professores acreditam que 
formamos uma parceria.

ENTREVISTADO: Frei Vicente da Silva Lopes, 
ofm – Diretor Pedagógico do CSA

ENTREVISTADORES: 
Ana Clara Matias;
Júlia Savioti;
Isabela Eiras.

1) O que o levou  a assumir a direção 
pedagógica do CSA? (Júlia Saviotti)

Assumi a direção pedagógica a pedido do meu 
superior, Frei Francisco Carvalho, ministro 
provincial.

2) O que o levou a escolher a vida 
franciscana? (Ana Clara Matias)

Eu conheci os frades franciscanos que tra-
balhavam na minha cidade, Ipatinga.

Eu gosto muito de São Francisco de Assis.

3) Para o senhor,  qual é a importância 
da espiritualidade e da educação na vida 
das pessoas?

A espiritualidade e a educação têm importância 
na formação das pessoas em todas as fases da 
vida.

ENTREVISTADO: Carlos Oliveira Simões – 
Professor e coordenador 

ENTREVISTADORES: 
Maria Luiza Magalhães, Fernanda Bretz, 
Fernanda Chiari, Marcela, Cecília, 
Maria Luiza Jaboure Júlia Teixeira.

1- O que o senhor mais aprecia no CSA, 
como escola?
Uma escola que quer ser uma grande escola 
deve ter uma personalidade forte, um conjunto 
de características que a identifi quem e a 
separem das outras. E isso o CSA tem de sobra.

2- O que é necessário melhorar nessa 
instituição?
O crescimento, a mudança, a adaptação às 
constantes transformações do mundo e das 
pessoas são necessidades que acompanham o 
cotidiano de uma escola. Os alunos de hoje são 
muito diferentes dos alunos de cinco ou dez 
anos atrás. E, nós educadores, precisamos estar 
sempre atentos e preparados para isso.

3- Como o senhor vê a evolução da língua 
portuguesa?
O ensino do Português deve se voltar para os 
mais variados usos, pois a língua nativa deve ser 
sufi cientemente rica de recursos para atender 
às necessidades cada vez mais complexas e 

4- Percebemos a senhora emocionada 
durante alguns eventos no CSA. O que 
mais te emociona ainda, depois de tantos 
anos nessa escola?
O que me emociona são os momentos que 
os alunos mostram que podem fazer melhor 
e que vão ter uma vida mais completa. É 
gratifi cante perceber que o investimento 
que os pais e a escola fazem com as crianças 
pode dar resultados positivos. Além disso, as 
conquistas dos alunos são também nossas!

5- A senhora chama mais atenção dos 
alunos ou das professoras? Por quê?
Os alunos exigem mais minha atenção. O 
meu papel é ajudar as professoras e pais na 
educação das crianças. As professoras sabem 
que, quando chamo atenção de qualquer uma 
delas, é para o bem dos alunos e do CSA.

6- O que a senhora acha que é necessário 
para o mundo ser melhor?
Acredito muito nas palavras PAZ E BEM.Tudo 
o que é resolvido com calma e diálogo tem 
mais resultado. A tolerância é o grande trunfo 
do ser humano. Todos nós erramos, por isso 
é importante aceitar as difi culdades do outro.

4)Além de ser frei, o senhor já teve outra 
profi ssão?  (Ana Gabriela Diamantino)
Sim. Fui mecânico industrial na Usiminas. 
Além de frei, sou também professor de 
Filosofi a.

5) Onde o senhor trabalhava antes de vir 
para o CSA? (Arthur Cambraia) 
Eu vim para o CSA primeiramente como 
professor. Eu trabalhava na região da 
Pampulha, morando na fraternidade Duns 
Scotus, uma casa para frades estudantes de 
Teologia.

6) Qual a sensação que o senhor teve ao 
chegar ao CSA quase no fi nal do ano? 
(Isabella Eiras)
A minha segurança foi ter  começado  no 
início de 2014 como professor.
Mas foi uma surpresa a proposta de trabalhar 
na direção do CSA.

7) Qual foi a sua reação ao saber que 
seria diretor do CSA? (Júlia Diniz)
Fiquei surpreso. Porém vejo como um traba-
lho que tem um retorno humano imediato. 
É uma oportunidade para aprender e ganhar 
experiência numa área importantíssima, que 
é a educação!

diferenciadas nos mais variados campos sociais 
e nas mais diversas tecnologias.

4- O senhor acha que o modo como as 
pessoas se comunicam atualmente pela 
internet e pelo celular prejudicam a nossa 
língua?
Se a pessoa, por meio da educação e da leitura, 
souber o que é a modalidade padrão da língua 
e o que é o uso social nos mais variados meios, 
não vejo problema algum.

5- Qual o seu autor preferido?
Guimarães Rosa na fi cção e Manoel Bandeira e 
Drummond na poesia.

6- Dê o nome de dois livros que jovens 
como nós não poderemos deixar de ler.
Acho imprescindível que vocês leiam até a 
adolescência a obra de Monteiro Lobato.

7- Qual a responsabilidade de ser coor-
denador de português no colégio?
Como o próprio nome da função – coordenador 
– diz, é fundamental proporcionar um ambien-
te de colaboração e troca de conhecimento 
e experiências entre todos(as). Além disso, 
traçar uma linha metodológica para o ensino 
da Língua Portuguesa e da Literatura para a 
escola.

Entrevistas

LIVRE CRIAR

ENTREVISTAS 
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Cartum, charges e tirinhas

LIVRE CRIAR

Lucas Pereira - 5oD
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João Araujo - 5oD

Depois de quase 5 anos no Coleginho, 
quase indo para o Colejão, impossível não 
homenagear os disciplinários do CSA.

Costumamos dizer que eles são os olhos do 
Coleginho. O que seria da escola se não fossem 
eles? Certamente, uma bagunça sem tamanho! 

Ficamos impressionados de ver como 
eles conseguem estar em tantos lugares ao 
mesmo tempo, como se transformam em 
gigantes quando precisam ser percebidos 
ou querem nos proteger e ao mesmo tempo 
estão ali, discretos, quase sem movimentos, 
como águias, prontos para agir se preciso for!

Trabalham o tempo todo para organizar 
a escola de maneira adequada para a nossa 
segurança, disciplina, organização e nos 
mostram que o ambiente escolar deve ser 
respeitado, pois é de todos!

Eles são impecáveis em tudo o que fazem.
A Marilane sempre nos consola quando 

estamos tristes. É muito amiga e paciente. Ela 
até parece a Branca de Neve, com aqueles 
cabelos lindos e cacheados.

O Ronael é rígido na hora da aula, mas é 
muito amigável fora dela. Ele sempre sabe de 
tudo na ponta da língua. Mas quando ele fala: 
“Já para a sala da Gracinha,” ele não brinca 
em serviço!

O Rodrigo brinca muito conosco e 
está sempre bem-humorado. Está sempre 
tentando separar as nossas brigas. Muito 
competente e responsável.

A Cléo é sempre muito carinhosa com 
todos e adoramos o celular ecológico dela. 
Ela tem olhos de águia e sempre vê tudo!

A Kelly, sempre com um sorriso no rosto 
e muito prestativa. Está sempre fazendo 
pegadinhas.

O Sebastião é a gentileza em pessoa e é 
muito engraçado! Mas quando fi ca bravo...

O Wellinton chegou agora, mas tenho cer-
teza de que ele também vestirá a nossa camisa!

Os funcionários: faxineiras, enfermeira, 
bibliotecárias, porteiros (o Amauri é de amar! 
Muito gentil e alegre), todos eles muito 
responsáveis e sempre atentos à entrada e 
saída das crianças, são  muito especiais e têm 
um papel muito importante na nossa escola! 
Limpam o ambiente, deixando-o impecável, 
carregam enormes pacotes de folhas de 
atividades, preparam nosso alimento, nos 
dão uma atenção especial quando não 
nos sentimos bem, nos deixam viajar pelo 
mundo da imaginação, através dos livros, 
nos recebem da melhor maneira possível!! O 
Juraci, nem se fala! Como sentiremos falta de 
suas eternas brincadeiras!!!

Parabéns pelo profi ssionalismo de todos 
vocês!!!

Sentiremos saudades, mas, temos a 
certeza de que nossa amizade nunca vai 
acabar! Ela apenas será separada por vírgulas, 
mas nunca com um ponto fi nal!!

Nossa gratidão eterna a todos vocês!!!

As chuvas não acontecem há tanto tempo que várias 
pessoas nem se lembram para que elas servem!!!

Disciplinários - 
os olhos do ColeginhoHomenagem:
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ÁRIES (21/03 a 20/04): Está certo que todo 
ariano é bem-humorado e corajoso, mas não 
coma repolho roxo hoje, pois os “aries” vão 
fi car poluídos.
Sua cor é: Roxo. 

LEÃO (23/07 a 22/08): Caro leonino, não 
beba Mate Leão nas próximas 24h porque você 
pode se apaixonar por um dragão. Cuidado!
Cor dar sorte: laranja desbotado.
 

SAGITÁRIO (23/11 a 21/12): Seu 
jeito amigável e prestativo vai facilitar o 
entrosamento com os colegas. Invista em seus 
sonhos e no seu futuro. (Isabella Eiras)

TOURO (21/04 a 20/05): Pessoas desse 
signo são amigos verdadeiros e românticos! 
Sua teimosia faz você dar cabeçadas na parede? 
Isso não ajudará em nada, só dor de cabeça!
Sua cor é: cor de burro fugido.

VIRGEM (23/08 A 22/09): Uma antiga 
paixão pode reaparecer. Faça um esforço e abra 
bem os olhos. Acorde que o dia já amanheceu!
Cor da sorte: verde limão cheguei.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/01): Hoje 
você receberá uma notícia ruim e uma boa.
A boa é que não tem notícia ruim! A ruim é 
que não tem notícia boa!! Mas você irá fazer 
algo contra sua vontade e logo se arrependerá! 
Não é um bom dia para se aventurar. (Júlia 
Saviotti)

GÊMEOS (21/05 a 20/06): Quem nasce 
nesse signo é divertido e curioso, só não pode 
fi car se metendo na vida dos colegas e fazendo 
fofoca. Seu grande amor está ao seu lado!
Sua cor é: vermelho paixão.

LIBRA (23/09 a 22/10): Um amigo pode 
precisar de você. Mostre-se disponível para 
ouvi-lo que a sorte andará junto com você! 
Cuidado para não dormir em sala.
Cor da sorte: Transparente ou pelado.

AQUÁRIO (21/01 A 19/02): Relaxe! Tente
criar um ambiente harmonioso entre a família.
Compre um peixe hoje e coloque-o em seu 
aquário. Fique por dentro das novidades e 
evite mudanças. (Marina Almeida)

CÂNCER (21/06 a 22/07): Pessoas 
carinhosas e sensíveis que choram à toa. 
Ao escutar o hino brasileiro, ver novelas ou 
desenho animado choram sem parar. Porém 
têm o raciocínio o mais rápido do zodíaco!
Sua cor é: amarelo manteiga.

ESCORPIÃO (23/10 A 22/11): Combata 
os medos, use uma fantasia de super-herói  e 
entregue-se ao amor. A felicidade espera por 
você! Tome um chá verde e comece a poupar.
Cor da sorte: roxo caixão.

PEIXES (20/02 a 20/03): Não tente agradar 
os outros e sim a você mesmo. Assim você vai 
conhecer alguém melhor e será muito feliz! 
Não ande com qualquer pessoa. (Victória 
Campolina)

ABRINDO O JOGO

Horóscopo

Dicas de Português 
- 5o Ano D e E

Dicas de Português 
- 5o Ano F

•• Uso de MAU e MAL  “Mau” é antônimo de bom. 
“Mal” é antônimo de bem. Basta fazer a troca para que se 
perceba se cabe “mal” ou “mau” na frase. 

•• Misto ou Mixto?  Não existe a forma mixto, a grafi a 
correta é misto com s. 

•• Obrigada x Obrigado.  Obrigado é usado pelo 
homem (sexo masculino) para qualquer pessoa e obrigada 
é usado pela mulher (sexo feminino) para qualquer pessoa. 

••  Os ditongos abertos EI e OI nas paroxítonas não 
são mais acentuados. Exemplos: ideia, colmeia, heroico, 
joia. 

•• Os ditongos abertos ÉI, ÉU, ÓI seguidos ou não 
de S nas oxítonas continuam a ser acentuados. Exemplos: 
papéis, troféu, céu, herói, heróis.

Dicas de Português 
- 5o Ano E

••• Uso do MAL E MAU
*O MAU é um adjetivo. É o contrário de BOM
Exemplo: Ele é um mau caráter.
*MAL é o contrário de BEM. Pode ser um advérbio, 
conjunção ou substantivo.
Exemplo: Ele está passando mal.

••• Bem-vindo ou Benvindo
*BEM-VINDO significa saudação, bem recebido.
Exemplo: Seja bem-vindo a esta casa.
*BENVINDO é nome próprio de pessoa.
Exemplo: O Benvindo é um bom homem.

••• ACENTUAÇÃO:
Acento agudo: usado para indicar que a sílaba é 
tônica e que a vogal tem som aberto. Lágrima, úmido, 
máquina, saúde, língua.
Acento circunflexo: usado para indicar que a sílaba é 
tônica e que a vogal tem som fechado. Crânio, ônibus, 
chinês, astrônomo, inglês.
Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. 
Papel, felicidade, ânimo.
••• CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO À 
SÍLABA TÔNICA:
Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última. Sofá, 
caqui, papai.
Paroxítonas: quando a sílaba tônica é a penúltima. 
Relógio, princesa, caderno.
Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a 
antepenúltima. Médico, xícara, matemática.
••• SINAIS DE PONTUAÇÃO:
VÍRGULA é usada para:
-separar os nomes de uma relação. A banana, a laranja 
e a maçã são frutas saborosas.
-separar palavras que indicam chamamento. Maria, 
venha almoçar!
-separar os lugares das datas. Belo Horizonte, 30 de 
outubro de 2014.
PONTO-FINAL indica o fim de uma frase afirmativa 
ou negativa. As crianças discutiam para ver quem 
começava o jogo.
PONTO E VÍRGULA indica uma pausa maior que a 
vírgula. Paulo colocou os livros na estante; depois 
arrumou o quarto.
DOIS-PONTOS são usados:
-para indicar que alguém vai falar.
 Patrícia disse: “Quero comer bolo!”
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CLASSIFICADOS POÉTICOS
• OFEREÇO minha amizade em 
troca da sua! Mariana Jannotti.

• TROCO amigos falsos por ami-
gos de verdade! Ana Freire Villela.

• ALUGO a minha amizade por 
duas melhores ainda! Clara Vilela.

• TROCO pulseira/prata e cor 
areia/pela amiga verdadeira/que 
adora brincadeira. Júlia Costa.

• ALUGO três amigas compa-
nheiras, bondosas e gentis para 
você descobrir o sentido da ver-
dadeira amizade! Ana Beatriz.

• TROCO abraços e elogios! 
Aceito evolução! Enzo.

• TROCO um dia nublado por 
um céu estrelado! Davi Tonelli.

• ALUGO um ombro amigo. 
Daniel.

• TROCO minha amizade pelo 
seu coração! Rafael Signorelli.

• TROCO minha experiência em 
Geografi a por aulas de Matemática. 
Victor Bessa.

• VENDO meu coração para 
uma amizade eterna. Pedro Garib.

• TENHO amizade de sobra e 
grátis para 2015. Júlia Teixeira.

• TROCO minha amiga/de bom 
coração/pela sua que tem/boa 
imaginação. Fernanda Bretz.

• VENDO minha tristeza por sua 
alegria! Fernanda Chiari.

• PROCURO amigos para a 
sexta série. Sou João Vitor, um 
garoto amigável! João Vitor.

• POSSO TROCAR meu amigo 
pelo seu, para conhecemos mais 
pessoas. Aurélio.

• TROCO minha tristeza de hoje 
/pela sua felicidade de amanhã! 
Lucca.

• COMPRO alma gêmea 
compatível comigo. 3223-7846 
ALUGO um amigo bom de papo. 
Frederico Dalseco.

• TROCO meu coração pela sua 
paixão! Rafael Motta.

• ALUGA-se um coração para 
amar, dois olhos para ver as belezas 
do mundo. Gabriela Mendonça.

• PROCURO um novo centro 
de pesquisas tecnológico para 
identifi car amizades verdadeiras! 
Gabriel Alves.

• TROCO minha bondade pela 
sua amizade! Helena Almeida.

• VENDO qualquer coisa em 
troca de continuar tendo amigos 
bons como os que tenho  hoje! 
André Ribeiro.

• ALUGA-se um ouvido para 
escutar/um olhar interessado/um 
ombro para chorar/e um abraço 
apertado./E o preço é pequeno/
basta pagar com um/pouquinho 
de carinho! Paula Passarini

• TROCO minha sabedoria pela 
sua simpatia! Fernanda 

• VENDO minha felicidade para 
ver o mundo cheio de graça! Luíza 
Longuinhos.

• PROCURAM-se novos amigos! 
Ana Teresa C. T.

• VENDO uma parte do meu 
coração para novas amizades em 
2015. Thais Jorge Abrahão.

• TROCO sabedoria de jogar 
Clash of Clans por uma de baixar 
Minecraft no PC! Hugo.

• TROCO a sua beleza pela 
minha alegria p/ te fazer feliz! 
Marcela Kato.

• TROCO minha felicidade pela 
sua alegria! Lucas Paulino.

• TROCO meu amor pelo seu 
coração! Pedro Canuto.

• VENDO amigos falsos! Sofi a 
Ulhoa.

• TROCO um amigo por 20 
amigos novos! Alan J. Azzi.

• TENHA a minha amizade 
garantida em 2015! Vitor Campos.

• PROCURO alma gêmea compa-
tível comigo. João Pedro Brandão.

• TROCO meus gestos por suas 
palavras! Lucas Freitas

• TROCO meu amor pelo seu! 
Lucas Franco

• ALUGO meu coração durante 
o verão! Maria Luiza Jabour

• VENDO tudo o que os olhos 
não veem porque o coração não 
sente! Cecília

• VENDO meu Wii de coração, 
para ganhar sua atenção! Mateus 
Albertini

• VENDO um coração amoroso 
p/ pessoas que são apaixonadas 
pela vida! Amanda Diamantino

• TENHO difi culdades em mat. 
e facilidade em port. Troco meus 
conhecimentos por qualquer bate-
papo. Arhur Morais.

• TROCO um saco de feijão/por 
um carinho na mão/para terminar 
de montar /minha mansão/E 
nela aproveitar a vida/com novos 
amigos. Carolina B. D. Góes.

• TROCO aulas. Ofereço meus 
conhecimentos em ciências por 
uma aula de matemática! Lucas 
Paiva Eisenberg.

• VENDO  sonhos para colorir o 
mundo e ser feliz. Beatriz Cruz.
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CLASSIFICADOS POÉTICOS

• VENDO um coração /para ter 
união/Um laço de amizade vai se 
formar/E felizes vamos fi car/Se 
gosta de união, amizade e amor/
Compre o coração. Júlia Prados.

• ALUGO um coração para 
novas amizades, para todos serem 
felizes. Qualquer amigo(a) será 
bem-vindo! Isadora Fernandes.

• EMPRESTO minha amizade 
p/ quem a valoriza! Paula Denicule

• VENDEM-se pulseiras / Não 
foram feitas por feiticeiras / E sim 
por uma fada / Que vai deixá-la 
encantada! Beatriz Valle.

• OFEREÇO-me nas próximas 
festas para dançar com uma 
gatinha. Thiago Hey.

• TROCO uma aula de Inglês 
por 20 aulas de Ciências e alugo 
minha amizade por um forte 
abraço. Igor Fernandes.

• EMPRESTO uma jarra para 
você depositar suas esperanças e 
sonhos. Guardo direitinho! Vitor 
Fernandes.

• ALUGO um ombro para as 
horas boas e tristes. Para amar e 
ser amado. Thomas Costa.

• ALUGO o meu coração por 
uma amizade sincera e duradoura! 
Luiza Melgaço.

• TROCO um Fusca branco/Por 
um cavalo cor de vento/ Um carro 
mais veloz que o pensamento/ 
Que já cansei de engarrafamentos. 
Manuela Perdigão.

• TROCO uma parte da minha 
criativa imaginação por um bom 
papo! Letícia Portella.

• ALUGO um amigo(a) para
brincar e meus segredos compar-
tilhar. Maria Alice  Laboissiere.

• ALUGO parte do meu coração 
para fazer novas amizades em 
2015. Ana Tereza.

• TROCO minhas lágrimas /Por 
um sorriso seu./Procuro novas 
amizades/Honestas e verdadeiras. 
Laila.

• PROCURA-se um amigo ani-
mado, que goste de brincar e 
saiba dançar com alegria. Que me 
escute quando preciso for! Marina 
Gusmão.

• ALUGO minha amizade! Preço 
promocional!! Júlia Brandão.

• PROCURAM-se mais amigos 
que gostem de mim como sou! 
Interessou? Augusto.

• ACEITO novos amigos(as) 
para 2015! Gabriel Duarte.

• COMPRE uma bicicleta 
usada e ganhe fortes emoções, 
tombos, lindas paisagens e minha 
companhia! Alexandre Guerra.

• ALUGO uma parte do meu 
coração para novas amizades em 
2015! Heitor.

• ALUGO parte do meu coração 
para novas amizades.Tómas F. M.

• PROCURA-se um lugar no 
planeta/onde a vida é só alegria. 
/ Onde o homem não desmate e 
/ viva a fantasia. / Um lugar onde 
não falte alimento para ninguém. 
/ E que chova mto tbm! Theo 
Carvalho.

• ALUGO um coração bonito de 
uma pessoa inteligente, sincera e 
legal para ser meu amigo. Pedro 
Lopes.

• PROCURO pessoa que saiba 
que a amizade não se brinca, só 
se aproveita. Quem quer ser meu 
amigo? João Araujo.

• DOO meu coração para 
uma garota bonita, divertida e 
inteligente, conhecida por Maria 
Alice! Felipe Belo Martins.

• VENDO meu sorriso para 
espalhar alegria por aí! Com meu 
riso o mundo melhorará! Lucas 
Pereira.

• TROCO amizade por feli-
cidade! Aceito todos os tipos de 
pessoas, até atleticanos! Luiz 
Felipe Brasileiro.

• OFEREÇO minha pessoa para 
fazer novas amizades em 2015! 
João Pedro.

• TROCO 5 recreios do próximo 
ano por uma nova Copa do Mundo 
no Brasil! Rafael Lima.

• TROCO minhas aulas chatas 
por mais fi nais de semana! Paulo 
Almeida.

• TROCO todo o meu tédio por 
mais aulas da Denise! Elas são 
as mais divertidas que eu já tive! 
Adoro elas! Lucas Miranda.

• TROCO todos os ladrões por 
pessoas honestas que devolvam 
nosso dinheiro! Eduardo Ferreira.

• TROCO pessoas egoístas por 
pessoas solidárias, que doam até 
seus cabelos por uma boa causa! 
Isabela Rosa.

• OFEREÇO minha casa com 
4 quartos para novos amigos que 
farei em 2015! Vitor  Bedeschi.

• TROCO um amigo atleticano 
por dois amigos cruzeirenses. 
Guilherme Camargos.

• ALUGO meus braços para 
quem estiver precisando de um 
abraço! Rodrigo.

• PROCURA-se um amigo, com-
panheiro / Que me dê a mão nos 
mais terríveis momentos e nos 
mais bonitos de minha vida. / Que 
ria de minhas piadas e, se precisar, 
chore por mim! Bruna 5O F

• COMPRO alma sozinha e  fria 
para  eu aquecer! Gabriel.

• ALUGO um sorriso aberto para 
quem estiver precisando! Arthur.

• ALUGO meu coração para 
novos amigos! Vinícius.

• ALUGO um coração solitário. 
Se quiser ser o dono desse co-
ração, ligue 35320081. Luisa 
Nunes

• VENDE-se um coração apai-
xonado e carinhoso precisando de 
um dono! Forma de pagamento: 
10 sorrisos, 3 abraços e 1 beijo!  
Entrega imediata. Ana Clara

• VENDE-se um coração sozi-
nho e triste que pode fi car feliz 
e apaixonado facilmente. Ligue 
031 34439092. Espero você! Júlia 
Saviotti

• ALUGO um coração para 
novas amizades no colejão.
Mariana Librelon.
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Adivinhas
1- Qual a operadora que sempre está doente?

2- Qual o dia mais saboroso da semana?

3- Como se chama o pai do futebol?

4- Qual o frango que voa?

1- O que é? O que é? 
Deus nos dá duas vezes, mas se perdemos, temos que pagar para ter 

outros?

2- O que é? O que é? 
Quanto mais enxuga, mais molhada fi ca?

4- O que é? O que é? 
Quanto mais se aumenta, menos se vê?

5- O que é? O que é? 
O que o poste disse para o cachorro?

6- O que é? O que é? 
O que desce vazio e sobe cheio?

Respostas: 1- TIM; 2 - SUNDAY; 3 - PAIcaembu; 4 - frango à passarinho

Respostas: Os dentes; a toalha; a escuridão; não precisa molhar que eu não 
cresço ; o balde no poço.

5o  a
no

 D
5o  a

no
 E

? ? ?

Respostas: 
Verticais: 1 - terremoto; 2 - interrogar; 3 - surrar; 4 - berrar; 5 - agarrar; 6 - carroça.
Horizontais: A - ferrovia; B - curral; C - ferroada; D - torrão; E - garrafão; F - errado.
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RECREIO

PiadasCaça-palavras
Caça-palavras psicológico: as 3 primeiras palavras que você encontrar, 

te defi nem:

Em 2016, as Olimpíadas vão ser no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Os maiores 
atletas do mundo inteiro estarão competindo em várias modalidades, em busca do 
sonho de conquistar uma medalha olímpica. Conheça 12 dessas modalidades.

Caça-palavras das Olimpíadas!

Vôlei
Judô
Vela
Basquete

Atletismo
Ginástica
Esgrima
Hipismo

Ciclismo
Maratona
Natação
Futebol

Sudoku

Um político fala a seu empresário:
- Acho que estou com uma crise de 

consciência.
- Que isso! Político não tem isso não!
- O que, crise?
- Não, consciência.

Durante o jantar, Joãozinho conversa 
com a mãe:

- Mamãe, por que é que o papai é 
careca?

- Ora, fi lhinho... Porque ele tem muitas 
coisas para pensar e é muito inteligente!

- Mas, mamãe... então por que é que 
você tem tanto cabelo?

- Cala a boca e come logo...

AS FRASES  DO DIA

No fi nal da aula, a professora pediu 
para que, no outro dia, Joãozinho levasse 
três frases para a sala de aula.

Chegando em casa, Joãozinho fala 
para sua mãe:

- Mãe, fale uma frase!
A mãe estava brigando com o irmão 

de Joãozinho e responde:
- Cala a boca.
Ele anota no papel.

Algum tempo depois, ele liga a TV 
e está passando o fi lme do Batman. Ele 
anota: “Batman, Batman, Batman!”

Ele fala para a irmã:
- Fala uma frase! 
Ela responde cantando uma música 

famosa: “Vou de táxi, você sabe...”
Ele anota: Vou de táxi, você sabe...
No outro dia, a professora pergunta:
- Joãozinho, você trouxe as frases?
Ele respondeu:
- “Cala a boca!”
- Quem você está pensando que é, 

Joãozinho? – Perguntou a professora, 
nervosa!

Ele responde: - “Batman, Batman, 
Batman”.

Nervosa, a professora grita:
- Joãozinho, vou levá-lo para a 

diretoria! 
E ele: “Vou de táxi, você sabe...”

                       (Isabella Pereira)
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Tirinhas da Alegria

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: DENISE TEIXEIRA NORONHA MELLO - 5O ANO D e E
                               MIRIAN BATISTA MENDES - 5O ANO F

Jogos dos 7 erros
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Só rindo...Sudoku
AULA DE PRIMEIROS SOCORROS 

A professora pede aos alunos que tragam artigos hospitalares para exemplifi car 

a aula de primeiros socorros: 

-Mariazinha, o que você trouxe para a nossa aula? 

-Uma seringa, professora. 

-E quem te deu? 

-Minha tia. 

-O que ela te disse? 

-Que serve para dar injeções. 

-E você, Pedrinho? 

-Um termômetro, professora. 

-E quem te deu? 

-Minha mãe. 

-E o que foi que ela falou? 

-Que serve para medir a temperatura do corpo humano. 

-Muito bem. E você, Joãozinho, o que trouxe? 

-Um balão de oxigênio, fessora. 

-E quem te deu? 

-Meu avô. 

-E o que foi que ele disse? 

-DevOOOOcOOOlve!!!!!

O PAPAGAIO ESPECIAL 

O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: 

-Queria um papagaio que fosse especial. 

- Chegou na hora certa! Temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala 

Inglês. Se levantar a patinha esquerda, ele fala Francês. 

- E se eu levantar as duas patinhas? 

O papagaio respondeu: 

- Aí eu caio!

MÉDICO E O LOUCO 

O médico de um hospício visita os loucos e vê que um deles está cuidadosamente 

comendo uma borracha. 

O médico, admirado, pergunta: 

- Está comendo borracha por quê? 

E o louco responde: 

- Doutor, é para apagar o lápis que acabei de engolir.

0 pai do Joãozinho fi cou apavorado quando o garoto lhe mostrou o boletim:

- Na minha época as notas baixas eram punidas 

com uma boa surra! 

E o Joãozinho responde: 

- Legal, pai! Vamos pegar o professor na saída amanhã! 

A professora pergunta ao Joãozinho: 

- Joãozinho, sabe me dizer por que Robin Hood só roubava dos ricos? 

- Ora, “fessora”, essa é fácil! Ele roubava dos ricos porque os pobres não tinham 

dinheiro!

Joãozinho: 

- Mãe, sabia que eu sou mais esperto do que a minha professora? 

A mãe pergunta: 

- Por que você acha isso? 

Ele responde: 

- Porque eu passei de ano e minha professora fi cou no mesmo! 


