
 Essa é a 1ª edição do 
Jornal Redatores Mirins 2012, 

dentre muitas outras que ain-
da virão. 

 O jornal foi idealizado 
por mim no ano passado com 

minha turma de 5º ano a fim 
de proporcionar maior dinâ-

mica em todas as aulas. 

 O resultado final foi um 

sucesso: os alunos mostra-

ram-se muito motivados e 

empolgados na preparação 

dos artigos do jornal. Todos 

ficavam ansiosos em saber o 

que ia escrever na próxima 

edição. Alguns já tinham as 

próprias ideias para os futu-

ros artigos. 

 Ainda no final do ano, o 

nosso jornal ganhou um con-

curso promovido pela Aymará 

educação, ficando em primei-

ro lugar. 

 Com toda essa experi-

ência maravilhosa que o jor-

nal nos proporcionou resolvi 

continuar esse projeto no ano 

de 2012, agora com quatro 

salas e cada uma ficou res-

ponsável pelo desenvolvimen-

to de uma seção. 

 Em parceria com o Jor-

nal A Tribuna com o projeto 

“jornal escola”, nossa escola 

recebe diariamente um exem-

plar, que foi manuseado pelos 

alunos para tomarem conheci-

mento sobre este importante 

meio de comunicação. 

 No jornal sabemos in-

formações do nosso bairro e 
também do outro lado do 

mundo. Ficamos sabendo do 

que aconteceu ontem, o que 
aconteceu há muitos séculos e 

o que ainda vai acontecer.  
 Além de nos manter in-

formados na era das informa-
ções rápidas, ele nos oferece 

muitos meios de trazer conhe-
cimento para a sala de aula. 

Interliga diversas áreas do co-
nhecimento, ocorrendo assim 

um aprendizado mais signifi-
cativo e permanente.  

 Com ele podemos traba-

lhar os mais variados assun-
tos e disciplinas de forma 

transdisciplinar, gerando no 
aluno um aprendizado mais 

global. 

Jornal escola 

Praia Grande,  10 de julho 

de 2012 
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 O jornal A Tribuna 
do dia 26 de junho de 

2012, publicou uma notícia 
que diz que as sacolinhas 

plásticas devem voltar aos 
supermercados no dia 28 

de junho. A mudança a-
tende à liminar (decisão 

provisória) da juíza Cyn-

thia Torres Cristófaro, da 
1ª Vara Central da capital 

paulista emitida dia 25 de 
junho. Isso será melhor 

para todos e ninguém irá 
reclamar. 

André e  
Ana Beatriz 5ºC 

 
 

 Foi publicado no jor-
nal A Tribuna do dia 25 de 

Junho de 2012 a notícia 
que a TV paga já está em 

24% dos lares brasileiros. 

    O expressivo setor de 
TV cresce ao longo dos a-

nos. Em 2002 foram cerca 
de 3,2 milhões de assinan-

tes, neste ano cerca de 
14,3 milhões de assinan-

tes, ou seja 24,1% dos 
brasileiros estão assinan-

do. 
     O setor tem verificado 

nos últimos três anos um 
“aumento visível e signifi-

cativo” de clientes da clas-
se C. Atualmente, o servi-

ço chega a 70% dos brasi-

leiros da classe A e a 65% 
da classe B. Na classe C, 

era cerca de 5%, hoje os 
índices ficam entre 20% e 

25%. 
Daniel Rodrigues e  

Denise Soares 5ºC 
 

 Foi publicado no 
jornal A Tribuna do dia 24 

de junho de 2012 a notícia 
de que o comércio de ta-

blets cresceu 351%.                                                    
  Os brasileiros es-

tão aderindo cada vez 
mais aos tablets. Com 

queda nos preços, as ven-

das crescem no 
país e avançam 

sobre notebooks 
e desktops 

(computadores 
de mesa). 

      Mais de 370 
mil aparelhos fo-

ram vendidos nos 
três primeiros 

meses do ano, de 
acordo com da-

dos inéditos fornecidos pe-
la consultoria especializa-

da em tecnologia IDC. 

 Gabriel Castellano e  
Fernanda Sant´Anna 5ºC 

 
 

 O Jornal A Tribuna 
do dia 16/06/2012 publi-

cou a notícia que os DIA-
BÉTICOS SEDENTÁRIOS 

GASTAM MAIS, isso por-
que um estudo feito por 

pesquisadores da Universi-
dade Estadual Paulista 

(Unesp) revela que se 
comparados aos diabéticos 

ativos, os sedentários gas-

tam 63% a mais com con-
sultas em clínico-geral. 

 Foram analisados 
dados de 121 diabéticos 

do tipo 2, atendidos pelo 
SUS em Bauru. 

    A pesquisa aponta que 

gastos com medicamentos 
para o tratamento de ou-

tras doenças são 128% 
superiores em diabéticos 

sedentários. 
    E que essas variáveis, 

quando associadas, podem 
ser responsáveis pela di-

minuição das consultas 

médicas, uma vez que os 
pacientes têm uma auto-

percepção de melhora com 

o exercício físico e passam 
a procurar por serviços 

médicos apenas quando é 
realmente necessário. 

Gabrielly Tavares e  
Giovanna Silva 5ºC 

 
 

  No Jornal a Tribuna 
do dia 19/06/2012 tem 

uma notícia que diz que a 
solidariedade mata a fo-

me. Muitos feirantes re-
passam produtos ao Ban-

co de Alimentos, onde es-

se material selecionado 
vai para a mesa de enti-

dades sociais todos os di-
as. São dezenas de quilos 

de frutas, que são joga-
dos fora nas feiras por es-

tarem moles ou feios. Es-
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ses produtos não são 
comprados por consumi-

dores exigentes, mas não 
estão estragados, portan-

to servem de alimentos à 
outras pessoas.  

   Jefrey de Oliveira e  
Gustavo 5ºC 

 

 
   No site da Tribuna 

foi publicado que partir do 
dia 03 de julho de 2012 

tem uma promoção para 
aquário e orquidário, por 

apenas R$5,00 cada e se 
você quiser comprar o 

´combo´ que sai por ape-
nas R$8,00. Com o ingres-

so é possível visitar os 
dois lugares. 

  O orquidário foi aberto 
dia 5 de junho deste ano 

com entrada livre durante 

cinco dias. 
  Lucas Alexander e  

Jéssica Albuquerque 5ºC 
 

 
 No jornal A Tribuna 

do dia 26 de junho de 
2012 foi publicada notícia 

de que ''Furtos aumentam 
21% em Santos entre abril 

e maio deste ano''. 
 A insegurança senti-

da por muitos ao estacio-
nar o carro ou mesmo ca-

minhar com algo de valor 

nas ruas de Santos é refle-
tida. Durante o mês de 

maio, a cidade foi a que 
mais registrou furtos 

(subtração de algo sem 
violência) de objetos e de 

veículos em toda a Baixa-
da Santista. Em contrapar-

tida, houve significativa 

redução na quantidade de 
homicídios dolosos (com 

intenção de matar) 
    Os dados apontam que 

houve 763 furtos no Muni-
cípio no mês de maio, 133 

a mais que no mês anteri-
or. A diferença significati-

va um aumento de 21,1%. 

    A tendência é a mesma 
quando se fala em furto de 

veículos, 122 foram regis-
trados em abril enquanto 

141 crimes do tipo ocorre-
ram em maio, crescimento 

de 15,6%. 
    Entretanto, ambos deli-

tos apresentam redução 
ao se levar em considera-

ção os cinco primeiros me-
ses deste ano e o mesmo 

período de 2011.Os furtos 
caíram 2,39% e os furtos 

de veículos,30,6%. 

José Neto e  
Laryssa Oliveira 5ºC 

 
 

 
 No site de A Tribuna 

do dia 3 de julho de 2012 
foi colocada a notícia de 

que o Orquidário reabriu 
depois de 3 anos e agora 

está com os ingressos 
mais baratos. Idosos com 

mais de 60 anos e os estu-
dantes de escolas públi-

cas não pagam. Está 

com o ingresso de 
R$5,00 e o “combo” por 

apenas R$8,00. 
Breno Victor e  

Leonardo Ladislau 5ºC 
 

 
 

 

 Mais um pinguim foi 
resgatado nas áreas da or-

la de Praia Grande, desta 
vez o animal  marinho foi 

encontrado no bairro Real. 
 Com este, chega a 

11 o número de pinguins 
resgatados no município.              

  Segundo o coorde-

nador da guarda costeira, 
Delfo Monsalvo, populares 

encontraram o animal na 
faixa de areia, bastante 

debilitado.  
Leticia Carramão 5ºC. 

 
 

 No Jornal A Tribuna 
do dia 16 de junho de 

2012 foi publicada a notí-
cia que na serra o pedágio 

deve ir a R$21,10. Moto-
ristas deverão pagar 

R$21,10 para trafegar pe-

lo Sistema Anchieta-
Imigrantes a partir do pró-

ximo dia 1ºde julho. Hoje 
quem utiliza as rodovias 

tem de desembolsar 
R$20,10 para passar pelas 

praças de pedágio. Com 
isso, a tarifa nas vias ad-

ministradas pela conces-
sionária Ecovias segue co-

mo a mais alta entre as 
rodovias pedagiadas do 

Estado. No ano passado o 
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costumam ficar vazios. 

      Os Jogos Pan Ameri-
canos de Surdos ainda te-

rão reflexo sobre o comér-
cio do Bairro Vila Mirim, 

onde ficam as instalações 
hoteleiras. Mas neste caso 

é difícil precisar o impacto 

financeiro entre ambulan-
tes e os poucos comerci-

antes estabelecidos. 
   Praia Grande teve 

até o dia 23 de junho para 
mostrar suas belezas na-

turais e todo seu potencial 
turístico por meio do es-

porte. É a primeira vez 
que os Jogos ocorrem no 

Brasil. 
        A escolha de Praia 

Grande para ser a sede da 
competição é devido à 

quantidade de leitos e 

qualidade dos equipamen-
tos esportivos oferecidos. 

William Silva e  
Victoria 5ºC 

 
      

  No site de A Tribuna 
do dia 05 de julho de 

2012 foi publicada a notí-
cia que como corinthiano 

declarado, o ex presidente  
Luís Inácio da Silva come-

morou como qualquer ou-
tro torcedor do clube a 

conquista do título da Li-

bertadores da América ga-
rantida na noite do dia 4 

de julho.   
Yasmin e  

Isabela 5ºC 
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ríodo do ano passado. 

 
     27% das infrações fla-

gradas nesse ano são de 
velocidade maior que a 

máxima permitida. 
 

     626 multas são regis-

tradas por dia pelos rada-
res, agentes da CET, PM E 

Guarda Portuária.  
 A tendência é que as 

autuações aumentem. E o 
que fatalmente ocorrerá 

quando forem instalados 
mais dois novos radares...   

Sabrina Silvestrine e  
Rafaela Sándor 5ºC 

 
 

 Foi publicado no jor-
nal a Tribuna do dia 16 de 

junho de 2012 que a 

5ªedição dos jogos pan-
americanos de surdos al-

terou a rotina nas praças 
de esportes de Praia Gran-

de mas mudança mesmo, 
produziu no caixa das co-

lônias de férias dos sindi-
catos dos Metalúrgicos; e 

dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas, que di-

videm a hospedagem de 
2.500 pessoas, entre atle-

tas, corpo técnico e famili-
ares. 

         Só com as diárias a 

R$100,00 por hóspede, 
em regime de pensão 

completa, as duas entida-
des irão arrecadar,juntas 

R$2 milhões e 500 mil em 
dez dias e isso em um pe-

ríodo quando os quartos 

reajuste foi maior do que 

9%, o que correspondeu 
ao acumulado do período 

e elevou a tarifa de 
R$18,50 para os R$20,10 

cobrados atualmente. Ca-
so o Governo do Estado 

opte pelo IGP-M,a tarifa 

do SAI passará a ser de 
R$20,95 a partir de julho. 

O ideal, de acordo com 
Halite, seria fazer uma 

média entre os dois, que 
não passaria muito do 

4,5%, acarretando em 
uma tarifa de valor mais 

redondo :R$21,00. 
Nycolle Bueno e  

Mayara Gomes 5ºC 
 

 
 No jornal a Tribuna 

do dia 16 de junho de 

2012 foi publicada a notí-
cia de que somente nos 

quatros primeiros meses 
deste ano, 75.779 moto-

rista foram multados pe-
los radares e agentes da 

Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), Polícia 

Militar e Guarda Portuá-
ria, o que significa um 

aumento de 4,3% em re-
lação a 2011 

 
Veja os números: 

     Autuações: 266.625 

multas foram aplicadas 
em 2011. 

 
     4,3% foi  o aumento 

do número de autuações 
no primeiro quadrimestre 

em relação ao mesmo pe-

Últimas Notícias 



 Este é um texto de incentivo pa-

ra sabermos como o animal é bom pa-

ra nós. 

 Há vários filmes que contam his-

tórias com ani-

mais. 

 

Bianca e  

Sejane 5ºD 

 

 

campeonatos e taças que cada time 

ganha ao vencer uma 

competição.       

        Futebol é legal e muitas 

pessoas praticam. Nós 

gostamos muito de jogar e 

assistir aos jogos. 

 

Daniel e Gabriel 5º D 

 O futebol é um fenômeno aqui no 

Bras i l  e  muita 

r i v a l i d a d e ,  p o r 

exemplo: Corinthians 

e Santos, Palmeiras e 

São Paulo e  etc. 

            Futebol é um 

esporte mundial com 

vários times, vários 
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Reciclar é aproveitar materiais 

Os animais domésticos 
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 Reciclar é aproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para serem utilizados 

novamente. 

 Mas o que é material orgânico e inorgânico? 

 Qualquer coisa que tem origem animal é considerado material orgânico. 

 E tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. 

 

Ana Beatriz e  
Maria Luiza 5ºD 

   

 Os animais domésticos são muito 

importantes.  

 É o melhor amigo do ser huma-

no, também podem ajudar as pessoas 

cegas e 

em ope-

r a ç õ e s 

especiais 

com a 

polícia. 

 



 O mundo é um lugar 

de muita poluição, muitas 

pessoas são prejudicadas, 

mas não é culpa do lugar 

onde você mora, é culpa 

de você mesmo. 

 Quando você joga 

um papel de bala na rua 

você está poluindo o mun-

do, e não é só uma rua 

qualquer é o mundo todo. 

 Esse papelzinho de 

bala qualquer vai para o 

esgoto e daí passa por vá-

rios lugares incluindo sua 

casa, por isso muitas pes-

soas reclamam da enchen-

te que passa na sua casa,  

mas foram elas mesmos 

que criaram. 

 

Gláucia Mendes e  

Rafaelen Gomes 5º D 

  

bom para os animais, plantas, seres hu-

manos e etc...  

 

Richard  Ryhan e  

Alessandro Fidel 5ºD 

  

 O ar que respiramos está sendo 

poluído por máquinas que soltam fu-

maça, esse ar se mistura com o que 

respiramos.  

 Nós devemos parar de usar es-

sas máquinas, usando bicicletas para 

nos locomovermos de um lugar para 

outro. Se pararmos de usar máquinas 

que poluem o mundo, viveremos em 

um mundo menos poluído. Isso seria 
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Poluição 

qualquer outro lugar ou 

hora. 

 Nós não vamos so-

breviver se a água secar 

e as geleiras derreterem 

com o calor da atmosfera 

que as pessoas formam 

quando queimam árvores 

e fazem fogueira que e-

mitem fumaça e poluem 

o meio ambiente.  

 A fumaça emite 

gás carbônico que pro-

voca o efeito estufa. 

 

Íris 5ºD 

       O nosso meio ambi-

ente está sendo destruído 

por nós. Nós temos que 

ajudar o nosso planeta 

porque senão ele vai co-

meçar a nos matar igual 

ao terremoto que teve no 

Japão, e não é só no Ja-

pão que teve ou vai ter 

terremoto pode ser em 

A importância do meio ambiente 



           A água é um elemento muito importante para os humanos, sem ela nós 

não sobrevivemos. 

               Ela é um elemento muito saudável e nós temos que cuidar dela para no 

futuro nós termos água para beber, para tomar ba-

nho e para escovar os dentes. Nós temos pouca água 

potável para beber. Tem muita água salgada. Parte 

da água potável fica nas geleiras e nas nascentes. 

                Para nós termos para o futuro não pode-

mos deixar torneira ligada na hora de escovar os 

dentes, na hora de tomar banho não podemos ficar 

muito tempo no banheiro e na hora de lavar o carro 

não podemos deixar a mangueira ligada muito tem-

po.           

Leonardo de Souza Carvalho 5ºD 

 A natureza é muito importante na 

nossa vida e na sociedade. 

 Como seria bom se não existisse a 

extinção e o desmatamento. 

 E como cuidar da natureza? 

 Não jogar lixos nas ruas, não mal-

tratar os animais, não derrubar árvores, 

não jogar lixos nos rios e mares e não 

desperdiçar ener-

gia. 

 Se cada 

um fizer a sua 

parte o mundo 

vai melhorar, e 

antes de sair 

reclamando e 

mandando os 

outros pararem 

de jogar lixos nas ruas, faça sua parte 

antes!!! 

 Só vamos melhorar o nosso plane-

ta fazendo nossa parte. 

 Os animais que vivem em rios, la-

gos e águas salgadas dependem delas 

para viverem e até nós mesmos!  

 Então vamos economizar água e 

não sujar rios, 

lagos e água 

salgada...  

 

Lyriel Kellen e 

Rayssa Teixeira 

5ºD 
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Água é vida 
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 A fumaça dos carros é muito ruim para nós e pode causar doenças nas pesso-

as. Devemos tomar muito cuidado com a fumaça preta.  

 O planeta está muito doente e não aguenta mais esses carros. O planeta não 

ficaria doente se não fosse essas poluições e se nós cuidássemos dele. 

Hugo e Christian 5º D 

2.Cartoon Network 

 O Cartoon Network é um site de 

jogos muito legais como o do Ben10, Mu-
tante Rex, Scooby Doo, Tom e Jerry e 

etc. 

Vitor e  

Gustavo 4ºB 

1.Google 

 O Google é um site que você pode 

pesquisa todas as coisas por exemplo:  
veículos, lojas, imóveis, pousada, casas 

e etc. 
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isso é um exemplo da importância de-

la.   

Quando, por algum 

motivo falta água 

em casa, percebe-

mos o bem riquís-

simo que ela re-

presenta. 

 Água tam-

bém é sinônimo de 

beleza, como as 

Cataratas do Igua-

çu. 

 

Lucas Afonso, 

Gustavo Altenor e  

Thiago Santos 5ºD 

  

 A água é importante para vá-

rias coisas, por exemplo: tomar  ba-

nho no  banheiro, es-

covar o dente, beber, 

regar plantas e outras 

coisas. E para fazer-

mos tudo isso precisa-

mos economizar á-

gua.  

 Com a água não 

se brinca!! 

 Ela é muito im-

portante para animais 

e pessoas também.   

 A maioria das 

coisas tem que ser 

feito com a água,   

O bem mais precioso 



 Nós gostamos muito 
da Educação Física, porque 

é uma atividade ao ar li-
vre! 

 Nós brincamos de 
pega-pega, vôlei e etc .  

 Nós achamos que 
em dia de terça-feira po-

demos brincar de vôlei e 
outras brincadeiras.  

 Já em dia de sexta-
feira podia ter brincadeiras 

livres para os meninos e 
para as meninas. 

 

Stephany e  

Alayna 4ºB 

  

A sala de aula é um lugar que se aprende coisas novas, por exemplo: matemá-
tica, português, geografia, história e etc. 

Na sala de aula além de você aprender coisas novas você também conhece 
professores novos e amigos. 

Ela é muito importante para os alunos estudarem e aprender. 

A lição de casa também é muito importante para qualquer aluno.  

Ela também serve para você fazer lição, prova, atividades e artes. 

Nicoly Fortes de Barros e  

Kayani de Jesus Requena 4ºB 

amigos e jogar jogos como vila mági-
ca, colheita feliz, café mania e etc. 

Esses são só orkut e os do facebook 
são: poker, baralho e etc. 

 

Giovanny Russo e  

Eduarda Mendonça 4ºB 

 Eu Giovanny Russo e minha colega 
Eduarda Mendonça achamos que o Face-

book e o orkut podem ser muito perigo-
sos para criança e adultos.   

 Eles podem passar vírus para o seu 
computador, mas também achamos mui-

to legal  para comunicar-se com nossos 
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DICA DE LAZER: Park & Games 

Para quem gosta de diversão, visite o Parque & Games na praça de alimenta-
ção no shopping com maravilhosos brinquedos de corrida, auto pista, uma mini mon-

tanha-russa e etc. 

E tudo por um cartão em que os créditos são de acordo com o valor de paga-

mento (R$10,00 R$20,00 R$30,00 e etc) 

Leonardo Ferrer e  

Carlos Enrico 4ºB 



 Os vingadores é um filme muito le-

gal.  

 Quando um inimigo inesperado sur-

ge ameaçando a segurança global, Nick 
Fury conhecido como Shielde, recruta uma 

equipe para livrar o mundo de uma possí-
vel destruição, e com isso ele reúne o ho-

mem de Ferro, Hulk e outros heróis no 

combate ao crime e defendendo a huma-
nidade. 

Ana Luiza e  

Isabela Cunha 4ºB 

 Nós recomendamos o filme''Branca de Neve'' que conta a história de uma bela 
menina que perdeu a mãe e em seguida o pai. Por bondade do caçador não morreu e 

encontrou os sete anões e o tão esperado beijo do despertar de Branca de Neve. 

Maria Clara e  

Paola Pereira 4ºB  
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 Alvin e os esquilos 2 é o filme que lançou as esquiletes. O filme mostra 3 es-
quilos cantores e 3 esquiletes cantoras. As meninas são um trio e os meninos se a-

paixonam por elas, o nome delas é Brittany, Eleanor e a Jeanette e os meninos se 
chamam Alvin, Theodore e o Simon. O Alvin ficou com Brittany,  o Simon ficou com 

a Jeanette e o Theodore ficou com  a Eleanor e adoram cantar  

 

Rafaelle Pinheiro e  

Sarah Isabelly 4ºB 

DICA DE FILMES: Branca de neve 



Nome: Patrícia Natalia  da  Conceição  de  Souza 

Data de nascimento: 26/12/1998 

Comida preferida: lasanha 

Sua música favorita: espera na janela 

Qual é o programa de TV que você gosta: novelas 

Diga as coisas mais importantes da sua vida? Meus filhos 

Marissol Biffani e  

Vitoria Helena 4ºA 

Ingredientes: 

Farinha 

Água 

Sal  

Pó de suco 

                                  

Modo de preparo: 

     Coloque primeiro a farinha e depois coloque o 

pó do suco e um pouco de água e com a mão faça 

uma bola. Coloque o sal em toda parte e deixe 10 
minutos descansando. 

 

Ingredientes: 

 Um pacote de bolacha de mel.                    

500gr de morango. 

2  colheres  de  sopa  de  manteiga. 

 

Modo de fazer: 

               Bata a bolacha no liquidificador, e  em  uma   tigela   misture  a  farinha 
de bolacha com a manteiga (misture  bem  com a  ponta   dos  dedos) 

               Coloque em um refratário os morangos e sobre eles a farinha de bolacha. 

               Gratine por 10  minutos em forno médio. Ao tirar do forno polvilhe açúcar. 

               E bom apetite!!!♥♥♥                                                  

Manuella Viana e Victoria Beatriz 4ºA 

1ª edição 
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Receita: massinha caseira com cheiro 
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Receita: Morangos com farinha de bolacha 



Ingredientes: 
 

2 xícaras (chá) de coco fresco ralado  
2 xícaras (chá) de açúcar  

2 colheres (sopa) de NESCAFÉ® Original  
2 colheres (sopa) de manteiga  

3 ovos  

 Modo de Preparo: 

 
Em uma tigela, misture bem os ingredientes. Unte com manteiga um refratário 

retangular médio (16 x 30 cm) e espalhe a mistura. Leve ao forno médio (180°C), 

preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Com o auxílio 
de duas colheres, modele as cocadas e deixe secar. Sirva.  

Hyago Maniero Sabatine 4ºA 
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+ Receitas: Cocada cremosa de café ao forno 

FESTA JUNINA 

Organização 

EM Vila 
Mirim 

Venha  se divertir 

na festa junina 

da nossa escola. 

Venha e traga 

a sua família 

Venha!! 

VAI TER:  

Muita comida gostosa. 

Brincadeiras de 

montão. 

Danças animadas! 

http://www.nestle.com.br/site/marcas/nescafe/cafe_soluvel/nescafe_original.aspx
javascript:void(0)manteiga.aspx
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Classificados 

     Vendo uma casa em ótimo esta-

do, com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro.  

      Preço a combinar. Tratar com 
Thiago: 34713568. 

Thiago Leite Alves 4ºA 

●Preciso de vendedoras de catálogos, 

comissão 20% . Contato: 8827-0602. 

Tratar com Débora Regina. 

 

●Estou vendendo uma bolsa por 

850,00. Ligar para 86754422. 

Tratar com Vanessa. 

 

 ●Vendo uma casa com 2 quartos, sala, 

cozinha e banheiro por 300.000 reais. 

 Tratar com Débora. 

 

●Alugo e vendo casa com 3 quartos, 2 

banheiros, uma sala, cozinha, fundos e 
área da frente. 

Contato: 91188818. 

Tratar com Rodrigo ou Sandra. 

 

Izabhely Muniz e  

Ana Paula Andrade 4ªA 

           Vende-se boneca da Barbie. 

Ela pode fazer muitas coisas: como 
andar e o cabelo é bem verdadeiro e 

é só 30,00 reais. 

Sarah e  

Clara 4ºA 

         Vende-se bolsa cor de rosa com 

flores lilás e azuis, se quiser comprar 
fale com Eduarda e Suellen. Preço 70 

reais. Tel: 42984122. 

 

         Precisamos de balconista na 
loja Boticário. Tel 7821-9934. Salário 

de R$1.000,00.  

Suellen de Oliveira e  

Eduarda Monteiro 4ºA 

O que é, o que é? 

 O que é, o que é? 

 Nasce grande e morre pequeno? 

 R: lápis. 

 

João Vitor e  

Rickelme 4ºA 

 

 

         O que é, o que é? 

 Cai em pé e corre deitado?    

 R: chuva. 

 

Kaio Gabriel e  

Ricardo 4ºA 

REDATORES MIRINS 



 Tinha três irmãos. Um se chamava 
pum, o outro respeito e o outro tabuleiro. 

 Um dia o pum entrou em cana e 
tabuleiro foi na delegacia. Um guarda 

perguntou: 

 -O que você veio fazer aqui? 

 -Soltar pum. 

 -Aonde está o respeito? 

 -Lá fora ué! 

  

  

 O Juquinha e os outros dois meni-
nos foram levados para o juizado por 

causa de uma briga em que se envolve-
ram no zoológico. 

 O juiz começou o 
interrogatório: 

 -Quem é você e por 
que está aqui? 

 -Eu sou o Juquinha 
e joguei amendoim nos 

elefantes. 

 Então o juiz per-

guntou para o segundo: 

 -Quem é você e o 
que está fazendo aqui? 

 -Eu sou o Cláudio e joguei amendo-
im nos elefantes. 

 -Então o juiz perguntou para o ter-
ceiro menino, que estava todo 

machucado: 

 -Quem é você e por que está aqui? 

 -Eu sou o amendoim 

 

Izabhely de Melo Muniz e  

Ana Paula Andrade dos Santos 4ºA 

 

 

 

Era uma vez um homem que se 
chamava Máximo. Ele foi para casa 

de seus amigos  e disse: 

-Quando eu morrer eu não que-

ro que o meu nome seja colocado na 
sepultura. 

Quando o homem morreu es-
creveram no túmulo dele “Aqui jaz de 

um bom pai um bom filho e bom um 

avô”. 

Um dia um homem leu que es-

tava escrito em seu túmulo e disse: 

-Nossa esse homem é o Máxi-

mo. 

Karolayne Gomes e  

Geovana Cotrim 4ºA 

 

 

 Um dia um ho-

mem encontra seu ami-
go e diz: 

  -Cara você e i-
gualzinho a minha so-

gra, só muda o bigode  

  Ele respondeu: 

  -Mas eu não tenho bigode! 

  -Mas minha sogra tem. 

 

Sarah e  

Clara 4ºA 
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Para rir 
O menino voltou do seu primeiro dia de aula, e o pai lhe perguntou como havia 

se saído. 

-Não volto mais lá, respondeu indignado. 

-Mas por quê?  

-Não sei ler, não sei escrever...de jeito nenhum me deixam falar...então o que 
é  que vou fazer lá? 

 

Dois garotinhos que não se conheciam a conversar: 

-Meu nome é André.  Como você se chama?- pergunta um deles. 

-Roberto – responde o outro. 

-Meu pai é contador – diz André - O que é que seu pai faz? 

-Meu pai é advogado – responde Roberto. 

-Sério? 

-Não. Do tipo comum.  

Suellen de Oliveira e  

Eduarda Monteiro 4ºA 


