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Para refletir:

Datas comemorativas:

Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado.
Charles Chaplin
A paciência é a companheira da sabedoria.
Santo Agostinho
Aniversariantes do mês:

1) Dia Mundial da Paz:
2) Dia dos Reis Magos:
3) Dia do Leitor:
4) Dia do Fico:
5) Dia Internacional do Riso:
6) Dia de São Sebastião:
7) Dia Mundial do Enfermo:

01/01
06/01
07/01
09/01
18/01
20/01
11/02

Eventos do mês:

1) Jardim Escola Estrela do Saber (16 anos)

24/01

1) Volta às Aulas:

03/02

2) Revivendo o Carnaval Infantil:

28/02

A Voz do Mestre:
O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir.
Jean Piaget
Mensagem do mês:

A LIÇÃO DA BORBOLETA

O homem observava o casulo há dias, quando percebeu que nele se abria um
pequeno orifício. Durante horas, a borboleta tentou fazer passar seu corpo pela
abertura.
De repente parou, como se não conseguisse ir adiante. O homem resolveu ajudála.Com uma tesoura cortou o restante do casulo. A borboleta deixou-o facilmente. Mas
seu corpo era pequeno; estava murcho e as asas amassadas.
O homem continuou observando. Esperava o momento em que as asas se abrissem e
se esticassem para o primeiro voo.
Mas nada aconteceu. A borboleta rastejava, o corpo murcho, as asas encolhidas.
Jamais foi capaz de voar.
Ansioso para ajudar, o homem não sabia. Não conhecia o processo da metamorfose,
que permite o voo da borboleta. Pois que é o seu esforço que lhe dá esta capacidade:
ao comprimir seu corpo pelo orifício do casulo, secreta a substância necessária para
esticar as asas e voar.
Como a borboleta, também nós precisamos de esforço muitas vezes em nossa
vida. Sem obstáculos e a força necessária para vencê-los, ficaríamos
enfraquecidos. Jamais seríamos capazes de voar.
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