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Piquenique
de livros

Profª Ana Lucia

Nós, alunos do 1ºB, tivemos um dia muito legal de
leitura no jardim da escola. Lemos o título, as
histórias, as imagens, autores, ilustradores,
personagens e cada um contou em voz alta para a
professora. Depois fizemos o desenho da parte que
mais gostamos. Foi tão divertido ler na natureza que
voltaremos em breve.
Alunos 1ºAno B - Turma

Coord. Bianca Rego

Profª Tatiane

Profª Cristina Bordim
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Reduzir + Reutilizar +
Reciclar = - Resíduo

Arte - Tudo de bom!

É sexta-feira...
Solta o som!

É matemática! Se Reduzirmos a
quantidade e os gastos com
embalagens, Reutilizando seus
materiais
e
Reciclarmos,
Reduziremos Resíduos!

Lugar preferido dos 2ºs anos:
"É aonde fazemos arte!"

O horário do recreio é bom,
mas na sexta-feira é melhor
ainda porque tem música!

Alunos 4º ano A

Alunos 2ºs anos A e B

Alunos 4º ano B
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SEÇÃO DE CARTAS DE LEITORES " CORREIO COM SABEDORIA"

Ao jornal Faria em Sabedoria.
Nós, alunos do 5º A, escrevemos
juntos o que achamos do jornal
em algumas matérias.
Mascote > “Eu gostei do mascote
na capa, acho que as fotos
deveriam ser desse tamanho”
(Paulo); “O Mascote ficou com
olhos de bravo!” (Anderson);
“Um nome para o Mascote.
Brigadeiro! “(Kaue). Brinquedos
do Projeto Reciclagem > “Gostei
da ideia do 1º B de fazer um
Bilboquê com pet, mas não
aparece o nome dos alunos.”
(Ray e Vitoria Rodrigues).

Festa para as crianças > ”Falou
sobre as brincadeiras e as
crianças não falaram o que
acharam.” (Dandara e Larissa).
Piadas > “Não gostamos muito
das piadas, não fazem rir!
Precisamos melhorar isto!”
(Alice,
Alyne,
Grazielle
e
Gabriela). Regiane nos contou...
“Gostei bastante da reportagem, mas eu queria que na
biblioteca de manhã eu também
pudesse olhar melhor o livro,
antes de escolher, ia ser legal
poder olhar os livros por dentro”
(Beatriz, Emilly, M. Clara, e
Lucas).

Profª Maristela Greco

"Correio com Sabedoria"
Opinião dos alunos

Alunos do 5ºA revisando a 1ª edição
Fotos do jornal > “Gostamos
muito do jornal, só achamos que
as fotos ficaram muito pequenas
e escuras“. (Daniel, Janaina,
Rayane e Sabrina). “Todos do
4ºA (do ano passado), gostamos
de ter feito o jornal."

Conclusão da nossa opinião >
“Poderia ter mais falas dos
alunos. Eles deveriam dar a
opinião deles. Parece muito que
o professor colocou a opinião
dele” (Daniel, Rayane e Vitoria
Lorrayne).

Alunos editores e do 5º ano A
SEÇÃO 2 - MEIO AMBIENTE E LAZER

Reciclagem com R R R
= - Resíduo
Diminuir
a
quantidade
de
resíduos gerados é a
atitude que mais irá contribuir
para a diminuir os problemas
ambientais do nosso planeta.
Para que você seja um
consumidor
consciente
examine o lixo que é produzido
em sua casa. Com certeza você
verá que é possível mudar
alguns hábitos e reduzir
significativamente o volume
de materiais descartados.
Produtos que contém muitas
embalagens ou que não usam
embalagens
recicláveis
podemos substituir por outros

A garrafa de vidro é
um
exemplo
bastante
interessante, pois ela poderá
ser reciclada inúmeras vezes, já
Pet só poderá ser transformada
em outro produto, pois com a
reciclagem vai perdendo suas
qualidades. Ao reutilizarmos os
materiais, reduzimos os gastos,
inclusive com o recolhimento,
transporte e reprocessamento
dos materiais. Não esqueça de
descartar corretamente o seu
lixo. Reciclar é preciso! Juntos
podemos
salvar
nosso
planeta!!!

Xiii!
Tatatata
Um passarinho bateu em uma moto e desmaiou. O motoqueiro
pensou: "Coitadinho, se deixar ele assim, vão passar por cima
dele."
Levou a ave para sua casa e o colocou numa gaiola com água e
comida. Como o passaro não acordava, deixou ele sozinho e
voltou ao seu trabalho. Mais tarde o passarinho acordou. Olhou
para um lado e para o outro e pensou: "Xiii! Matei o cara da moto
e fui preso!"
-- Mãe, um amigo da escola me contou que ele tem uma
tatatatatatataravó!
-- Mas filho, é impossível alguém ter uma tata - tatatatataravó!
-- Amigo que nada! Além de gago é mentiroso...

Alunos do 5º ano A

Turma 4º A
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Alunos 4º ano A
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SEÇÃO 3 - COTIDIANO DA BRIDADEIRO

Alegria na Arte
anos, escolhemos falar sobre
o nosso lugar preferido da
escola, a sala de Arte. Para o
2°A, esta sala é um espaço
importante
para
a
imaginação fluir com as
tintas, pincéis e outros
materiais, com a ajuda da
Prof.ª de Arte, Maria Luísa.
Já no 2°B fizemos uma
pesquisa sobre o que poderia
ser melhorado e do que mais
gostamos.
Escolhemos
visitar museus, teatros e
fazer

Turmas 2º A e B

2ºs na alegria

aqui

na

escola um lugar mágico,
misterioso,
onde
nunca
podemos entrar. Lá tem
muitas pias, um fogão
grande, panelas enormes,
fumaça e um cheirinho bom
de comida feita com carinho.
Se você pensou na cozinha,
acertou! Foi muito legal
entrarmos lá e entrevistamos
as
duas
cozinheiras
carinhosas, que preparam a
comida de toda a escola há
mais de 25 anos.

Nessa entrevista descobri
mos algumas curiosidades
sobre a Marlene e a Cidinha
que vão muito além de
cozinhar. Segue na página
04, a entrevista feita por nós
alunos do 2° ano C.

Alunos do 2º ano C

Prof.ª Cecilia Mercado

os alunos dos 2ºs

Descobrimos

atividades com fantoches,
música, dança, argila e
estampar camisetas. Para
nós, sair da sala de aula e ir
para a de Arte é bom
porque podemos sentar
naquelas
mesinhas
de
pintura e fazer as nossas
artes.

Profª Tatiane

Nós

Lugar mágico e misterioso da escola

Na magia da comida

Alimentação saudável na vida dos atletas
Para o bom rendimento de
um atleta, além de treinos ele
precisa cuidar da alimentação,
comendo proteínas, que estão
presentes
em:
carnes
vermelhas, carnes brancas,
ovos,

leites e seus derivados. As
proteínas
ajudam
no
crescimento e na regeneração
dos tecidos, saciando a
vontade de comer, ajudando no
emagrecimento.
Os
carboidratos fornecem energia,
são ricos em fibras,

vitaminas e sais minerais e
estão nos alimentos integrais
(arroz, pães e biscoitos) e nas
frutas. O atleta vegetariano ou
vegano precisa de um cuidado
maior
na
alimentação,
incluindo mais fontes de
proteína vegetal:

castanhas, sementes e grãos.
Para você que quer ser um
atleta deve cuidar muito bem
da sua saúde, evitando
salgadinhos e refrigerantes.

Alunos do 5º Ano B
SEÇÃO 4 - ATIVIDADES EXTERNAS

Aula no jardim
Nós, do 1º C, tivemos uma
aula diferente! Saímos da sala,
fomos até o jardim para ver as

Alunos no Jardim
No jardim do Faria

4ºB no som!

Alunos do 1º ano C
cuidando da natureza.
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Profª Janine

mas na sexta-feira é melhor
por ter música. Na nossa
escola já faz tempo que
ouvimos música no intervalo.
Antes as “tias” Monica e Yá
traziam as músicas para os
alunos; agora podemos trazer
as músicas que queremos.
Nós gostamos tanto que
criamos coreografias para
dançar. Nicolas, que chegou
este ano na escola, deu sua

opinião:
“ficar
ouvindo
música no recreio é divertido
e relaxa”. Para alguns, tem
música que é barulhenta,
mesmo assim todos se
divertem e dançam na sextafeira.

Coord.Bianca Rego

O horário do recreio é bom,

associacaoparceirosdaeducacao

plantas e a natureza. Sabemos
agora que as plantas precisam
de terra, água e Sol para
crescerem. ”Devemos cuidar
da

natureza,

pois

ela

é

importante para nossa vida!”
disseram Isac e Kaique.
Queremos mais!
Alunos do 1º C
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SEÇÃO 1 – CIDADE

As calçadas da nossa escola
Brigadeiro Faria Lima, estão
quebradas, sujas e cheias de
limo, as pessoas que passeiam
com seus cães, deixam as
sujeiras deles ali mesmo. Tem
muito entulho e galhos de
árvores, que são mal cuidadas
e sem podas e por fim o muro
está precisando de uma nova
pintura. Através do nosso jornal
estamos querendo alertar
sobre esses problemas e
também ajuda e ideias para
solucioná-los. Precisamos do
apoio da comunidade do
bairro,

pais, alunos e todos que
convivem e trabalham na nossa
escola, para que coletivamente
e num mutirão deixar nossa
escola do lado de fora tão
bonita quanto é por dentro.
Algumas ideias que tivemos foi
fazer cartazes e colar no muro
para conscientizar as pessoas a
não jogar lixo e não deixar o
lixo do cãozinho na calçada.
Poderíamos também arrecadar
no bairro tintas e solicitar ajuda
de artistas da pintura para que
o muro fique bem colorido.

Coord.Bianca Rego

Quem cuida da escola
lá fora?

3º A de mal com a calçada
Pensamos também em
entrar em contato com a
subprefeitura responsável
pela poda das árvores e
ajudar na reforma da
calçada. O que vocês acham?

Mais alguma ideia? Vamos
todos ajudar? A Equipe da
Brigadeiro
Faria
Lima
aguarda soluções! Contamos
com todos!!
Alunos do 3º ano A

SEÇÃO 2 – GENTE

Aluna Alice Cremon:
-- Marlene, com quem
você aprendeu a cozinhar?
Quando criança era enxerida.
Observava
minha
mãe
cozinhando, lá no interior de
Pernambuco.
Fui
me
arriscando,
comecei
a
cozinhar na casa dos outros;
recebia elogios e foi assim.
Aluna Geovanna Pazzini:
-- Marlene, como a comida
que você faz na escola fica tão
gostosa?
Tempero com alho e cebola,
depois vem a paciência de
respeitar
o
tempo
de
cozimento dos alimentos. O
importante é o gosto de
carinho.

Por mais "sapequinhas" que
sejam, passam uma energia
boa! Vocês crianças são tudo
de bom!
Aluna Bethania Vieira:
-- Marlene, como você faz
poema, e quantas poesias
você já fez?
Já fiz vários poemas. Até
quando estou trabalhando,
vem alguma ideia, corro lá e
escrevo. Está na alma da
gente, porque mexe com
nossa sensibilidade. Isso
ensina a respeitar os outros.
Aluno Elias da Silva:
-- Cidinha, com quem você
aprendeu a cozinhar?

EXPEDIENTE Alice Serra, Dandara Passos, Kaue Batista, Lucas Santana e
Vitoria Lorrayne Assunção.
COLABORADORES Bianca Rego e Maristela Greco
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Querem saber mais sobre as chefes do lugar mágico e
misterioso? Então veja o que elas nos contaram na entrevista
abaixo.
Alunos 2º ano C
Aluna Valentina Nunes:
Minha mãe precisava de ajuda
-- Cidinha como você cuida
na cozinha. Sou a filha mais
dos animais e quantos você
velha. Fui aprendendo e
protege?
adorando. Pegava receita com
O animal é como o ser
as amigas e vizinhas. Agora,
humano, ele tem fome, frio,
busco na internet.
sede e dor. Não é um
Aluna Gabriella Rodrigues:
brinquedinho.
-- Cidinha, como a comida que
Quando se adquire um animal
você faz na escola fica tão
é preciso responsabilidade.
gostosa?
Protejo muitos bichos usando
Para ficar gostosa tem todo
as redes sociais. Conheço
um carinho no preparo da
muitos protetores de animais.
comida. Usamos o máximo de
temperos mas sem exagerar.
O principal ingrediente que
faço questão de incluir
diariamente é o amor. Para
uma cozinheira, se não tiver
amor, não tem comida!
Caldeirão do Faria
Profª Cecilia Mercado

Entrevista na
cozinha do Faria
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