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             arece ue os alunos do  ano acertaram ao enviar suas adivinhas  uitos leitores 
dizem o uanto gostam uando o ornal ublica esses ogos cria�vos com as alavras. les 
conseguiram criar algumas, de ois voc , uerido leitor, con ere. Voc  oder  tamb m 
a roveitar as dicas de livro e lme, al m de oder testar a receita vencedora do  es�val de 

astronomia unino do Ce ae, de . uem sabe no ano ue vem voc  ue entusiasma-
do e ar�ci a desse concurso  Bem, boa leitura e at  o r imo n mero. 

 No dia 3  de junho de 2 0 16 , os alunos dos 2 º  anos ( A  e B )  da 
primeira f ase do ensino f undamental do Cepae/ U F G Centro de Ensino e 
Pesq uisa A plicada e Educação, f izeram uma visita pedag óg ica no Parq ue 
Z oológ ico de G oiâ nia com seus prof essores. Neste dia, as crianças recebe-
ram todo o apoio e orientação do Núcleo de Educação A mbiental. O  g rupo 
participou de vá rias atividades sig nif icativas, assistiram um teatro nortea-
do pela temá tica “ RESÍ DU O : MA NEJ O  CO RRETO  E Q U A LIDA DE DE V IDA ”  
com o objetivo de proporcionar ref lexão, conhecimento e mudança de 
atitude com relação ao consumo consciente, o descarte e o condiciona-
mento correto dos resí duos. Com esta temá tica especial puderam visitar 
alg umas estações como:
   -  Estação de troca ( 3 L de óleo por um deterg ente) :
   -  Estação de palestra abordando a polí tica dos 5 Rs:
   -  Estação de customização ( reaproveitamento de roupas) ;
   -  Estação da composteira domé stica.
 

Visita ao Parque Zoológico de Goiânia 

 
 A s crianças tiveram a oportunidade de experimentar um doce f eito 
com casca de banana, alé m de contribuí rem com o ambiente, pois cada 
turma plantou uma á rvore. F izeram uma pausa para um delicioso piq ueniq ue 
e depois f oram visitar os animais. Com essa visita as crianças vivenciaram
in locus a temá tica em estudo " O s seres vivos" . 
 Sobre esse passeio a aluna F ernanda Martins V ieira escreveu: “Eu 
aprendi a fazer detergente, aprendi a economizar, aprendi também a
reciclar e a reduzir. A gente viu vários animais, mas o melhor de tudo é 
que todo mundo foi. Eh! Nem todo mundo foi, mas minhas melhores
amigas estiveram do meu lado o tempo todo. Oh! Quase me esqueci, 
a gente fez um grande piquenique e foi muito legal mesmo. Muito
obrigada professora Andrea, professora Luana e professora Sylvie”.
 No Z oológ ico de G oiâ nia há  espé cies de animais
do cerrado brasileiro, você  conhecece alg uns deles?  Preparamos
uma atividade para você  na pá g ina 0 3 .

Ar�go escrito elas ro essoras  Luana Brígida e Silvye Lenza.

Agosto 2016
Número 24 ano 06

Os textos das crianças são publicados na íntegra, para que seu exercício de escrita e autoria seja respeitado

Brigadeiro de milho verde
 Conheça e saiba como azer a 

Folhinha AplicadaFolhinha Aplicada

a roveitar as dicas de livro e lme, al m de oder testar a receita vencedora do  es�val de 
astronomia unino do Ce ae, de . uem sabe no ano ue vem voc  ue entusiasma-

Agosto 2016
Número 24 ano 06

Agosto 2016
Número 24 ano 06

Agosto 2016



Folhinha Aplicada

Meu filme na cidade
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Ing redientes:
1 lata de leite condensado

4 0 0  g  de milho verde
1 colher de marg arina

F orminha de papel  para  brig adeiro

B ata o 
milho 
verde com 
o leite con-
densado no 
liq uidif ica-
dor até  
dissolver 
totalmente 
o milho.

Coloq ue em 
uma panela, 
acrescente a 
marg arina e 
cozinhe os in-
g redientes até  
desprender da 
panela. 

Deixe esf riar. Enrolar 
como brig adeiros e 
colocar nas f orminhas.

Receita

Modo de Preparo
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Peça ajuda para seus responsáveis, faça e coma com eles!

Brigadeiro de milho verde

O  brig adeiro é  um doce tí pico da culiná ria brasileira, presente em todo o 
paí s em q uase todas as f estas de aniversario. O s ing redientes bá sicos 
usados na sua conf ecção são:   leite condensado, chocolate em pó e mar-
g arina. A  orig em do seu nome talvez esteja associada ao B rig adeiro Eduar-
do G omes, do Rio G rande do Sul e q ue tinha a cor da pele moreno escuro. 
 Nosso brig adeiro de milho verde tem inspiração no brig adeiro orig inal, 
sendo uma descoberta recente q ue surg iu na cidade paranaense de São 
J oão do Ivai. Sua receita ag reg a  à  tradicional o delicioso milho q ue, por 
sua vez, é  a ig uaria mais comum nos pratos das f estas juninas do B rasil.
Eu, A rthur G aspar, V itor A ug usto e Mariana Rezende, adoramos f azer a 
ig uaria  e recomendamos a todos.

BRIGADEIRO DE MILHO VERDE



Turma C1, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra.

PROJETO MÚSICA INSTRUMENTAL NAS ESCOLAS
         o dia 17  de junho a Escola Municipal Nossa Senhora da Terra recebeu o P rojeto 
Mú sica Instrumental nas Escolas através da G erência de P rojetos Educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação de G oiâ nia com uma apresentação com o artista 
A ndré A raise. Os alunos dançaram muito e ouviram vários ritmos:  rock  , reggae, 
samba. 

“Eu gostei muito porque eu vi 
as pessoas tocando e ficamos 
dançando.” (Vanessa Vieira).

“Eu gostei do pessoal tocando 
porque gostei da bateria”. 

(Stevão Martins de Oliveira).

“A banda foi legal, toca muito 
bem e gostei das músicas”. 

(Lucas Felipe Alves Viana).

“Eu achei bom, legal, 
muito da hora. Eu gostei 
muito da bateria”. (João 
Vitor Pereira da Cruz).

“Foi muito legal e gostei 
das músicas”. (Júlia 
Pinheiro Paniago)

N

Colorindo animais do Cerrado
No passeio ao Z oológico de G oiâ nia, as crianças do 2 º  A no Cepae/ UF G  conheceram diver-
sos animais, dentre eles o L obo G uará e a Capivara. V ocês sabem as cores desses ani-
mais?   É  hora de colorir!

Desenhos:  Santiago L emos
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4 Dicas de Livros - Dicas de FIlme
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Nome do Livro: A Fada emburrada. Autora: Alessandra Fontes Roscoe
Oí, meu nome é Ícaro, sou do 4º ano B e indico o livro “A Fada Emburrada” e 
sou do Cepae.
Bom, vou contar um resumo do livro. Tinha uma fada emburrada na floresta e 
todos tentavam animar ela, mas não conseguiam. Até que um mago poderoso 
teve uma ideia genial. Deu a ideia de todos ficarem de cara feia também e eles 
conseguiram fazer ela sorrir.
Eu indico esse livro porque ele tem ilustrações muito bonitas. 

Dicas de livros

Tinha três cabritos que moravam em cima de uma montanha. Eles desceram da 
montanha e viram um capim bem verdinho depois da ponte.
Um era o Cabrito Cabritão Pequeno, tinha barba e chifre pequeno. O outro era o 
Cabrito Cabritão Médio tinha barba e chifre médio e o Cabrito Cabritão Grande 
que tinha barba e chifre grande.
Para comer o capim tinha que passar na ponte, mas existia um ogro que vigiava 
a ponte de dia e de noite. Malvado, não deixava ninguém passar.
Os Cabritos Cabritões tiveram uma ideia. Passou um de cada vez. 

Começou pelo Cabrito Cabritão Pequeno, depois o Cabrito Cabritão Médio e o Cabrito Cabritão Grande que 
deu uma chifrada no ogro que saiu voando e nunca mais voltou. 
O livro é muito legal, incrível, divertido porque os cabritos fazem coisas muito engraçadas. A parte que 
gostamos foi a parte do Cabrito Cabritão Grande que deu uma chifrada no ogro malvado que conseguiram 
atravessar a ponte e comeram muito, mais muito capim que os três viraram Cabritos Cabritões Enormes. 
Leia o livro que você vai descobrir qual foi o plano que os cabritos tiveram para atravessar a ponte.
Turma C1, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra. 16 de junho de 2016. Matutino.

Direção e Roteiro: Charlie Chaplin - Gênero: Comédia, romance e drama - Ano de lançamento: 1928

O filme começa quando Chaplin estava no meio da multidão quando um ladrão 
roubou uma carteira e um relógio de um homem e colocou no bolso do Cha-
plin, que morava na rua. Ele comeu também o pão de um bebê.
 Depois de muitas coisas o Chaplin foi trabalhar no circo onde se apai-
xonou pela Merna que era filha do dono do circo, mas a Merna se apaixonou 
pelo Rex, o equilibrista. Um dia Rex sumiu e o dono do circo mandou o Chaplin 
fazer o papel do equilibrista, foi muito engraçado. O Charlie pagou um homem 
para ficar em uma corda que o amarrou na cintura para não desiquilibrar.
 Rex e Merna casaram e foram embora com o circo e o Chaplin não quis 
ir junto e ficou sozinho.
 O filme é ótimo porque o Chaplin é muito desastrado. Indicamos o 
filme para todas as pessoas que conhecemos porque é engraçado e que aqui 
não dá para contar o filme todo.

Nome do filme: O circo (The Circus)

DICAS DE FILME

Turma C1, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra

Nome do livro: Cabritos, Cabritões  Autor: Olalla González 
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leituras dos filmes  Meu amigo Totoro e Corda Bamba

O que eu mais gostei do jornal do Cepae foi a receita de massinha. Eu vou fazer a massinha 
amanhã. Pedro 2º A.

A parte que eu mais gostei foi o convite para a festa junina do Cepae, e os desenhos �caram 
engraçados. Emanuelly 2º A

Eu gostei da receita de massinha e do texto “Meu �lme na cidade”. Eu gostei da receita 
sabe por quê? Porque a massinha é boa para brincar. 
E o texto é cheio de coisas boas. João Mariano 2º A

Eu gosto da folhinha. A parte que eu mais gosto é a parte do “o que é, o que é”? Eloah 2º A

Cartinhas

Alunos do 2º A - Cepae/UFG

O que você mais gostou de ler na “Folhinha Aplicada”?

O primeiro uma animação japonesa de longa duração do diretor Hayao Miyazaki de 1988. 
O segundo uma adaptação do livro da Lygia Bojunga do diretor Eduardo Goldenstein em 2012.
Ambos bem recebidos pelas crianças: algumas delas registraram em massinha e
desenhos o que destacaram dos filmes. 
Vale a pena conferir abaixo:

SESSÃO
CORUJINHA



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, Luana Brígida, Silvye Lenza, Sonia Santana Costa, Kelly Bianca Clifford Valença. Diagramação: San�ago Lemos. Revisão: Maria 
Alice de S. Carvalho,  San�ago Lemos, Leonarlley Rodrigo S. Barbosa.
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Desenhos do Folhinha

1) O que é, o que é?
Que tem no meio do coração?

Enviado por: Isadora Maria Vivaldo Rabelo

2) O que é, o que é?
Que sempre se quebra quando se fala?

Enviado por: Yuslei Micáias Silva Santos

3) O que é, o que é?
Que quanto mais se tira,

Mais se aumenta?
Enviado por: Ana Clara Nogueira e Silva

4) O que é, o que é?
Abre e fecha, mas não é porta?

Enviado por: Pietro Bastos Lazarotti

5) O que é, o que é?
Em que a gente leva os lápis , para ir para a escola?

Enviado por: Pietro Bastos Lazzarotti

6) O que é, o que é?
Que usamos para colocarmos objetos?

Enviado por: Ana Luísa de Souza Silva

7) O que é, o que é?
Que amassa,

Mas não é papel?
Enviado por: Lucas Eduardo Ribeiro

8) O que é, o que é?
Que tem boca,
Mas não fala?

Enviado por: Letícia Ribeiro de Araújo

9) O que é, o que é?
Voa, mas não cai?

Enviado por: Isadora Maria Vivaldo Rabelo

Respostas: 1) A letra a; 2) O segredo; 3) O buraco; 4) Janela; 5) O estojo;6) A Bolsa; 7) Massinha; 8) Boneca; 9) Pássaro.

Adivinhas ?

Laiz Ribeiro Nunes
Ilustração da história Cabrito, Cabritões 

Turma C1, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra.

David Teixeira de Sousa
ilustração do Projeto Música Instrumental na Escola
Turma C1, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra.

Quem faz o Folhina Aplicada
 Maria Alice de S. Carvalho, Sirley Aparecida de Souza, Leonarlley Rodrigo S. 
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