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Para refletir:

Datas comemorativas:

Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais
coisas consigo fazer.
William Shakespeare

Aniversariantes do mês:

1) Dia Internacional da Mulher:
2) Dia Nacional da Poesia:
3) Dia da Escola:
4) Dia Mundial da Água:
5) Dia Mundial do Circo:
6) Paixão do Senhor:
7) Páscoa do Senhor:

08/03
14/03
19/03
22/03
27/03
29/03
31/03

Eventos do mês:

1) Cidade do Rio de Janeiro (448 anos)
2) Professora Carmelia (75 anos)

01/03
24/03

1) Festa da Páscoa

27/03

A Voz do Aluno:
Gostamos muito da festa “Revivendo o Carnaval Infantil”.
Carolinne e Pedro Henrique
Mensagem do mês:
ALMA DE MULHER

Nada mais contraditório do que “ser mulher”…
Mulher que pensa com o coração,
age pela emoção e vence pelo amor.
Que vive milhões de emoções num só dia
e transmite cada uma delas num único olhar.
Que cobra de si a perfeição
e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama.
Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz
e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera.
Que dá asas, ensina a voar,
mas que não quer ver partir os pássaros,
mesmo sabendo que eles não lhe pertencem.
Que se enfeita toda e perfuma o leito,
ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes.
Que, como uma fada, transforma, em luz e sorriso,
as dores que sente na alma, só pra ninguém notar.
E ainda tem que ser forte, para dar os ombros
a quem neles precise chorar.
Feliz do homem que, por um dia,
souber entender a Alma da Mulher!
Autor Desconhecido
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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