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Querido Papai...
Você é especial para mim e me ajuda em tudo. Eu amo você. Você é um sonho,
você é tudo o que eu quero na minha vida. Rafael Caponi dos Santos, 2º ano B.
Você é meu melhor pai do mundo! Você é meu herói, te amo
muito. Você me leva para escola, para roça, deixa eu brincar no
mato. Você deixa eu banhar na piscina. Você me leva para
chupar picolé e para pescar. Luiz Fernando Baião de Moraes, 2º ano B.
Eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo todo.
Você me ajuda quando eu preciso, pai você é muito
bom! Com amor. Yessa Rafaela Milhomem Alves, 2º ano B.
Eu te amo muito e nada vai fazer separar essa
convivência e o amor que sinto por você. Pai feliz
dia dos pais, eu sei que foi domingo, mas nós
pensamos que fosse hoje. Te amo do fundo do meu
coração. Te amo. Rebeca Ribeiro de Jesus Santos, 2º ano B.
O meu pai é um herói. Ele me faz carinho e eu
gosto de carinho. Eu fico feliz e ninguém tira ele
de mim, porque ele é meu herói. Então, feliz dia
dos pais um beijo com pipoca. Pedro Henrique
Miralha da Silva, 2º ano B.

Veja mais mensagens
para os pais na página
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Lendas do nosso Brasil
H á h ist ó rias m ist eriosas c ont adas
p or p essoas m ais v elh as q u e nos
deix am assu st ados, q u er c onh ec er
essas h ist ó rias?

Leia mais na página 02

Querido papai...
O s alu nos do C ep ae/ U F G esc rev eram
rec adinh os esp ec iais p ara seu s p ais.
A lé m das m ensagens q u e est ão ao
a o se e onamos ma s a �n as
on a

Leia mais na página 03

Projeto Revoada Musical e cartinhas
V oc ê gost a de t oc ar inst ru m ent os
m u sic ais e c ant ar? C onh eç a o
P roj et o Rev oada M u sic al. A p rov eit e
e v ej a as c art as env iadas p or nossos
leit ores.

Leia mais na página 04

Você sabia?
V oc ê sabia q u e o m ê s de set em bro
é o m ê s do su rdo em t odo o
m u ndo? V ej a algu m as c u riosidades
sobre eles.

Leia mais na página 05

Desafios - Desenho do Folhinha
V oc ê c onh ec e o alf abet o de lí ngu as
e s na s en e e o
a a
m ensagem q u e t em os p ara v oc ê .
V ej a os desenh os env iados p elos
nossos leit ores.

Leia mais na página 06
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Lendas do nosso Brasil

s alunos da turma C1 da Escola Municipal Nossa Senhora da Terra no mês de agosto ouviram “Lendas
Brasileiras” de Luís da Câmara Cascudo, da editora Global, publicado em São Paulo no ano de 2002. As lendas
publicadas neste livro estão divididas por regiões
Confira algumas lendas recontadas por alguns alunos e escolhidos por região:

CENTRO-OESTE
Romãozinho

Romãozinho

Era uma vez um menino chamado Romãozinho. Esse Romãozinho ria de tudo
que ele fazia. Ele fazia tudo de errado e ria mais ainda.
Ele morava em uma floresta. Um dia a mãe dele falou para ele levar um
frango para o seu pai e ele comeu o frango no caminho.
A esposa amaldiçoou o filho e o esposo. Romãozinho falou para o pai que a
mãe estava com outro homem e o pai foi e matou a sua esposa.
Laiz Ribeiro Nunes.

NORDESTE
Era uma vez dois homens que chamava João.

Eles estavam indo para Vila Velha e estavam levando uma boiada
para uma fazenda, mas eles dormiam na carroça e a boiada parava.
O homem espetava a boiada para andar e quando acordava xingava
o nome do capeta que sussurrou no ouvido do João. Ele dormiu na
carroça de novo, acordou xingou de novo e pela terceira vez ele
xingou e o capeta derrubou o carro de boi no rio e o João anda até
hoje debaixo da água.
Júlia Pinheiro Paniago

João
SUL
A lenda da gralha azul

Havia uma fazenda que sofria o prejuízo da seca e o fazendeiro estava preocupado que seus animais estavam morrendo. Ele foi caçar com sua espingarda e
tinha um bando de pássaros e atirou na gralha. A arma estourou nele e
desmaiou e viu uma luz, era a gralha e ela falava porque ele era
assassino e levou ele para ver o que estavam fazendo antes dele morrer.
As gralhas estavam plantando pinheiros, quebravam as pontinhas da pinha e
plantavam. Logo depois ele foi procurar aquele lugar que tinha visto e viu que
era tudo verdade e daí em diante parou de matar os animais e não deixou que
ninguém matasse.
Jully Fernanda de Jesus Ribeiro
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P rof essor resp on sá v el: Leonarlley Rodrigo S. Barbosa. Ilustração: San�ago Lemos
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Querido Papai...

Olá querido pai, eu vou te dizer uma coisa que é feliz dia dos pais! Parabéns Papi!! Você gostou do descascador de pinhão
que eu te dei? É bem legal, não é bom? Você sabia que eu amo você e não esqueça do plano das cosquinhas. Um milhão
de beijos. Liv de Pellegrin Antunes, 2º ano B.
Você é com luz do sol! Eu te amo muito mesmo. Sem você
eu nunca eu não perdoaria. Você é perfeito para mim, meu
melhor amigo. Deus te ama muito também. Você é legal.
Lindo, te amo. Eu tenho sorte de ter você pai. Você é como a
luz do luar. Beijos e feliz dia dos pais. Geovanna Lyssa Martins de
Souza, 2º ano B

Feliz dia dos pais, eu amo muito você. Eu gosto
de você mais do que uma bola de neve. Beijo.
Adriel Taveira Borges, 2º ano B.

Pai Nori, eu estou com muita
saudade. Eu te amo papai e
sempre te amarei. Pai vamos
brincar, pai vamos nos divertir,
vamos assistir um filme, vamos
assistir os carros, vamos jogar
bola. Beijocas com pipocas. Murillo
Ribeiro Griebeler, 2º ano B.

PAI... Você é como a luz do sol e sem você eu
não existiria. Você é muito carinhoso, sem você
eu não era esse menino. Você é muito legal!

Tenha um muito bom dia dos pais, parabéns muita saúde e
amor e sem pensamentos ruins, boa viagem, muitas felicidades e não se esqueça de tirar fotografias e fale comigo no
WhatsApp, também fale comigo no Skype e ligue para mim
sempre. Nina Martins Carvalho, 2º ano B.
Pai, eu gosto de você porque você brinca comigo,
faz coisas legais e gosta de fazer palhaçadas.Pai, eu
te amo. Manoella Cristinna - 2° B
Papai te amo muito do tamanho do
mundo. Eu gosto muito do senhor.
Obrigada porque o senhor me deu
um chiclete e também para minha
irmã. Eu fico muito segura ao seu
lado e gosto muito do senhor. Anna
Clara Alves Marciano, 2º ano B.

Querido Pai, eu amo você muito, muito,
muito. Porque você me deixa na escola e
vai na piscina comigo. Pai eu gosto muito
quando você me leva para seu trabalho.
Beijos. Miguel Silva Cunha 2º ano B.

Anuar Gabriel Justiniano Gomes, 2º ano B

Você é muito legal, mas as vezes
você é chato. Eu queria que você
ligasse mais pra mim e parasse de
brigar. Rafael Blanco Tavares, 2º ano B.
Querido pai desde pequena você realiza os
meus desejos, agora é minha vez de realizar
os seus desejos. Você tem 100 desejos. Você
é um herói do meu coração, eu gosto muito
de você. Você faz as receitas mais gostosas
do mundo e lembre-se eu te amo no fundo
do seu coração. Beijinhos com pipoca.
Fernanda Martins Vieira, 2º ano B.

Eu te amo muito de coração. Pai você é
melhor do mundo. Eu te amo. Muito bom
pai!! Te amo muito, te amo. Vinicius Daniel
Duarte Garcês, 2º ano B.

Querido papai...

Ilustração:
Santiago Lemos

Você é carinhoso e gosta muito do
seu trabalho, da mamãe e de mim.
Você é muito legal, o melhor pai
do mundo. Você é o pai mais feliz
do mundo e eu sei disso, porque
você é o meu PAI. Marina Vitoria Silva
Pinheiro, 2º ano B.

Eu te amo! Você é o melhor pai do
mundo. Eu gosto das raias que você
me dá. Joga bola quase todo dia, solta
raia comigo. Abraço. Vitor Hugo, 2º ano B.
O meu Pai é muito engraçado, ele é o meu
herói, é muito legal. Ele me leva para o
trabalho dele, sai comigo e minha avó, me
ajuda nas tarefas de casa. Beijos Feliz dia
dos Pais. Maria Eduarda Rinaldi Gervasio, 2º ano B.
Professora Responsável:
Andréa Alves da Silva Souza
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Dicas de livros

Autor: Mario Quintana

Oí! Meu nome é Italo Samuel e quero falar sobre um livro muito legal.
esde dele
o mês
agosto,
todas
as terças-feiras,
criançasé do Cepae e de outras escolas
O nome
é Sóde
meu,
o escritor
é Mario
Quintana e o ilustrador
que
integram o Projeto Revoada passam a tarde cantando e tocando instrumentos. Elas estão
Orlando.
preparando
o espetáculo
O livro é de poesia
e é muito Rastros
legal para aqueles que gostam de poesia, os
Musicais,
que
tem
estréia
marcada
desenhos são lindos e eu quero ler mais livros como esse.
para
dia 4 depara
outubro.
Estouoindicando
todos,Essa
sabe primeipor que? O livro é lindo e eu gostei.
raQuem
apresentação
ocorrerá
nacomo eu? Obrigado! Tchau!
sabe se vocês
vão gostar
Italo Samuel
R. Colóquio
Siqueira - 4º de
ano B
- Cepae/UFG
abertura
do
Cartografia
para Escolares. Depois elas se
apresentam em escolas de Goiânia,
como a Lua de Cristal, e em eventos
Nome do livro: O bichinho da maçã Autor: Ziraldo
da UFG, como o Conpeex e a
indico o livro O bichinho da maçã, de Ziraldo.
Semana do Livro. É isso aí,Eu
sejam
Esse livro tem muitas histórias que ensina a gente,
bem-vindas, crianças do Projeto
também serve para aprender a ler , a escrever, a fazer as tarefas e provas.
Revoada Musical.
Ana Clara Moreira da Silva - 2º ano Cepae/UFG
Professora responsável : Telma de Oliveira Ferreira

Cartinhas

Caro leitor
Hoje vou indicar um filme e o nome dele é Cinderela para sempre.
Indico esse filme porque ele é sobre uma empregada que se apoixona por um príncipe e
o final você vai descobrir. Beijos - Laís Vitória S. Cerrano - 2º ano - Cepae/UFG

Olá, leitor, tudo bem?
Você provalvemente ficou sabendo que algumas turmas foram assistir "Corda bamba" no cine UFG e
agora vou falar um pouco sobre o filme, se quiser me acompanhe.
Os personagens são a protagonista Maria, a avó de Maria, mãe e pai adotivos de Maria ( Barbuda e
foguinho), os pais falecidos de Maria, uma velha que conta histórias e Quico.
A história do filme é da garota Maria que tem pais adotivos e que morava no circo. Certo dia ela foi morar
com sua avó em um apartamento e ela imaginava que equilibrava numa corda para passar de um apartamento para outro.
Nessa parte entra o suspense, assista ao filme ou leia o livro para saber mais.
a cena que mais gostei foi quando a velha que contava histórias comeu todos os doces da festa de Maria.
Uma das mensagens do filme é de recuperação, pois Maria perdeu o pai e a mãe, mas no final ela se
recupera. Na metade do filme me senti meio triste, mas no final chorei de alegria. Gostei muito do filme.
André Batista Silvestre - Cepae/UFG - Goiânia, 24 de junho de 2016
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Você Sabia?

oc ê sabia q ue o mê s de setembro é o mê s do surdo em todo o mundo? E ste m
nominado de setembro azul, co memora-se as seguintes datas:
10 de setembro D ia internaci onal das lí nguas de sinais;
26 de setembro D ia naci onal do surdo;
30 de setembro D ia internaci onal do surdo.

N o mê s de setembro a co munidade surda faz vá rias programaçõ es para co memorar.
P ode partic ipar ouvintes també m. V amos algumas
para
curiosidades?

V ocê sabia també m q ue muitas pessoas -co nh
ce m um surdo e q ue a maioria apelida de “ mudi
nh o” e nem se q uer sabe seu nome?
M udez é um
problema ligado à emissão de sons. Ch amá -los de
“ mudinh os” é uma dupla agressão. P rimeiro
atribui algo q ue eles não são e segundo os
co nsideram co mo co itadinh os. O co rreto é
ch amar de surdo.
V ocê sabia q ue surdo dirige?
E les podem
tirar ca rteira de motorista nas ca tegorias A e
B. E ntão pense muito bem antes de fica r
buzinando h isterica mente para frente do
ca rro. Talvez possa ser uma pessoa surda. O
mais adeq uado é aci onar o farol.

V ocê sabia q ue os surdos não são
mudos? O termo surdo-mudo foi usado
por vá rios anos e é errado. A mudez é
a falta de ca paci dade de produzir sons,
q ue não é o ca so da pessoa surda.

V ocê sabia q ue os surdos co nseguem
- dife
renci ar ritmos musica is?
Isso mesmo. O s
surdos sentem atravé s das vibraçõ es, da
observação dos movimentos, por meio de
co ntato co rporal co m outra pessoa.
P or
usarem recu rsos diferentes das pessoas q ue
ouvem, eles apreci am e atribuem
significa dos diversos.

São vá rias as cu riosidades da co munidade surda. Q ualq uer dú vida pode mandar ca rti
q ue irei responder co m prazer. A braços!

Você sabia?

Texto: Leonarlley Rodrigo S. Barbosa. Ilustração: San�ago Lemos
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?
Adivinhas

Você conhece o alfabeto das línguas de sinais? Veja como é:

Agora veja o desafio que temos para você! Traduza para o português
a seguinte mensagem:

Desenhos do Folhinha

Sabrina Rodrigues Couto
Ilustração do filme: Corda Bamba
4º ano - Cepae/UFG

Isabela Tavares Souza
Ilustração do filme: Corda Bamba
4º ano - Cepae/UFG

Quem faz o Folhina Aplicada

Coordenação: Maria Alice de S. Carvalho. Colaboradores: Maria Alice de S. Carvalho, Sirley Aparecida de Souza, Leonarlley
Rodrigo S. Barbosa,Andréa Alves da Silva Souza, Sonia Santana Costa, Seissa Alves de Oliveira, Raquel Furtunato da Silva, Erika
Marinho Witeze, Telma de Oliveira Ferreira Diagramação: Santiago Lemos. Revisão: Maria Alice de S. Carvalho, Santiago
Lemos, Leonarlley Rodrigo S. Barbosa.
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Adivinha - Desenhos no Folhinha

