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Os textos das crianças são publicados na íntegra, para que seu exercício de escrita e autoria seja respeitado
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Como você comemora o dia 
internacional das mulheres que 
ocorre no mês de março?

Desafios - Desenho do Folhinha

Leia mais na página 06

Que tal diver�r com os adivinhas e 
o jogo dos sete erros?

José Paulo Paes diz que poesia é 
brincar com palavras. Você 
concorda?  Vejam as fotos do 
projeto Sessão Corujinha.

O grupo Zabrieskie de  teatro divulga 
sua programação anual, confira. 
Você sabe quem ganhou o Oscar de 
animação deste ano? Veja na Dicas 
de Filme.

Você gostou de assis�r ao filme Bá? 
Seu diretor nos conta um pouco 
sobre o trabalho de fazer cinema.

Folhinha Aplicada

            epois de férias merecidas, o Folhinha Aplicada voltou a circular, que maravilha! Neste 
número, você vai encontrar histórias, adivinhas, entrevista com o diretor de cinema Leandro 
Tadashi.  Ele recebeu as car�nhas do segundo ano que assis�u ao seu filme Bá e disse"Fiquei super 
feliz com as car�nhas e com a recepção ao meu filme". Leandro também enviou um presente às 
crianças do Cepae e convidados: seu outro filme Naiá e a lua. Logo marcaremos uma data para sua 
exibição. Além disso, encontrará dicas legais e muito mais. Boa leitura e até o próximo número. 

Quem tem um amigo imaginário? Veja quem tem e como ele descreve esse amigo.

Meu amigo imaginario

i

Meu amigo imaginário é um cachorro muito 
legal, divertido e brincalhão.

Eu vou lhe contar o que ele faz: brinca de 
pirueta no ar, quando chego em casa ele vem 

correndo para pular em mim todo feliz.
Murilo ribeiro Griebler 

Minha amiga imaginária é uma 
cachorrinha e o nome dela é 
Shopia. Eu achei ela na rua e é uma
cachorrinha muito especial.
Ela corre pra lá e pra cá, sempre 
atrás de sua bolinha. Eu gosto 
muito dela e se ela morrer eu vou 
chorar muito.
Karine Ricarte Vieira

Meu amigo imaginário é uma cachorrinha cha-
mada Stefane. Eu adoro. Ela é toda branca e 

peludinha. Ela fica comigo o dia inteiro, menos 
quando estou na escola. Gosto de passear com 
ela na praça e na rua. Quando alguém me irrita 
ela vai direto morder. - Ana Clara Saraiva Neri.

Se você também tiver um amigo imaginário, escreva sobre ele para publicarmos no Folhinha.
Atividade desenvolvida no Ocupa Cepae - 2016.

coordenada por: Olinda Oliveira; Andrea Alves de Souza, Amaralina Gomes Fernandes, Giovana Alves Nogueira
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Folhinha Aplicada

Meu filme na cidade
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2 Entrevista com Leandro Tadashi

1. Como começou seu interesse por cinema?
Quando eu era criança, eu era fascinado por dinossauros. 
Tanto que eu sempre dizia que queria ser paleontólogo 
quando crescesse. Mas certo dia, lançaram “Jurassic Park” 
nos cinemas. Lembro que fui assistir ao �lme logo na 
estreia e aquele dia mudou tudo pra mim. Ver aqueles 
dinossauros parecerem tão reais e vivos na telona me fez 
compreender o poder da magia do cinema. Através do 
cinema, pode-se criar mundos, ou dar vida a criaturas que 
nunca existiram ou estão extintas há milhões de anos. A 
partir dali, eu percebi que o que eu queria mesmo era 
contar histórias e trazer o fascínio de mundos e persona-
gens �ctícios para a tela grande.

2. Quando criança assistia muitos �lmes? Quem te levava ao cinema quando era criança?
Eu sempre vi muitos �lmes e quem sempre me levava era minha mãe. Mas quem me levou 
para assistir Jurassic Park foi um tio meu que também é apaixonado por cinema.

3. Tem algum �lme de que você gostava muito? Qual? 
Eu era completamente apaixonado por dois �lmes 
em especial, além de Jurassic Park, quando eu era 
criança. O primeiro era “Em busca do Vale Encantado” 
(mais uma vez uma história com dinossauros) e o 
segundo era “O Rei Leão”. Eu lembro que ia toda a 
semana com minha mãe na locadora perto de casa e 
quase sempre alugava esses mesmos �lmes. Quando 
eles não estavam disponíveis era uma tristeza.

4. Como escolhe o tema de seus �lmes?
Eu sempre busco inspiração nas histórias 
que acontecem comigo ou ao meu redor. 
Os temas sempre nascem de um senti-
mento ou uma situação que me marcou 
de alguma maneira. Meu curta “Bá” por 
exemplo nasceu da minha relação com a 
minha própria avó, que aliás, atua como a 
atriz principal do �lme.

5. Quais são os seus maiores desa�os para produzir um �lme?
Acho que os principais desa�os são primeiramente encontrar uma boa história e transfor-
má-la em um roteiro forte. Depois é preciso encontrar pro�ssionais com quem você tenha 
uma boa a�nidade para transformar aquele roteiro em um �lme. Cinema não é uma arte 
individual. É preciso de muita gente para se fazer um �lme e quanto mais bem-quali�cados 
forem os pro�ssionais e mais a�nidade você tiver com eles, maiores as chances do �lme ser 
bem-sucedido. Outro grande desa�o é a parte �nanceira. Apesar das novas tecnologias 
terem barateado a produção, fazer cinema em qualquer parte do mundo, ainda é uma arte 
cara. Não que não seja possível fazer um �lme com pouco dinheiro. Eu mesmo já �z curtas 
com amigos meus por quase nenhum centavo. 

Entrevista por: Amaralina Gomes Fernandes e Maria Alice Carvalho.

Entrevista com Leando Tadashi 
Diretor do Filme Bá e Naiá e a lua
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Grupo Zabrieskie de Teatro
divulga programação completa de espetáculos da temporada 2017 em Goiânia

Em 2017, Grupo Zabrieskie de Teatro vai apresentar ao público mais de 40 sessões de espetáculos 
teatrais e mais de 20 sessões de cinema.

O Grupo Zabriskie Teatro reinicia suas atividades em 2017 com uma agenda 
recheada de encontros com o público. Será uma temporada de espetáculos teatrais 
e cineclube para crianças, jovens e adultos que começa agora em 3 de fevereiro e 
segue até setembro. Serão mais de 40 sessões de espetáculos teatrais e mais de 20 
sessões de cinema.
Os espetáculos que estarão em cartaz são de autoria do Grupo Zabriskie Teatro. 
Entre eles estão Na Floresta da Brejaúva, Segredos, Nem Um Nem Outro, Histórias 
Fabulosas, estreado em 2016 e A Hora do Espanto, também estreado em 2016. 
A sede, Zabriskie Teatro, espera receber o público em geral aos fins de semana, com 
ingressos de R$20,00 a inteira, e os alunos das instituições públicas de ensino nos dias 
de semana, buscando democratizar o acesso destes aos bens culturais por meio da 
gratuidade.

O Cineclube Zabriskie, iniciado desde 2014, com gratuidade de acesso, convida o 
público para sessões de projeção de filmes de curta e longa metragem e para a reflexão sobre diversidade de gênero e sexualidade. A 
programação do mês de junho terá a parceria do DIGO-Festival Internacional de Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás.
A temporada Zabriskie 2017 conta com o apoio institucional da Lei Goyazes, do Fundo Estadual de Artes e de Cultura e da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura.
Os primeiros espetáculos da temporada serão A Hora do Espanto e Brejaúva, que acontecerão no dia 4 e 5 de fevereiro, sexta-feira, 
respectivamente. O valor do ingresso é de R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (para moradores do Setor Pedro Ludovico). O teatro 
fica na Alameda Antônio Martins Borges, n.º 121, Setor Pedro Ludovico (Próximo à 4ª Radial e Terminal Isidória).

Temporada 2017 do Grupo Zabriskie Serviço
             Maio
Nem um Nem outro
Dias: 7, 10, 11, 14 – 17h

Cineclube
Dias: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

            Junho
Segredos
Dias: 4, 7, 8, 11 – 17h

Cineclube
Dias: 22,23,24,25 – 20h

              Agosto
Segredos
Dias: 6, 9, 10, 11, 13 – 17h 

Histórias Fabulosas
Dias: 30, 31 – 17h

A Hora do Espanto
Dias: 3, 4, 15, 16, 17 – 20h

Na Floresta da Brejaúva
Dias: 5, 8, 9, 12 – 17h

Cineclube
Dias: 10, 11, 12 – 20h

Nem Um Nem Outro
Dias: 2, 5, 6, 9 – 17h

Cineclube
Dias: 7, 8, 9 – 20h

AbrilMarço

           Setembro
Histórias Fabulosas
Dias: 1, 3, 13, 14, 15, 17 – 17h

Onde: Zabriskie Teatro - Alameda Antônio 
Martins Borges, n.º 121, Setor Pedro Ludovi-
co (Próximo à 4ª Radial e Terminal Isidória)

Ingresso: R$20,00 (inteira) / R$10,00 
(meia-entrada)*
Preço promocional para moradores do 
Setor Pedro Ludovico: R$5,00 

Contato: (62) 98124-2498 / 99311-0081- 
Ana Cristina e Alexandre Augusto
Informações: www.zabriskie.com.br | 
zteatro@gmail.com / 62-30935542
Instagram: @grupozabriskieteatro
Facebook: zabriskieteatro
Fonte: site curtamais

 O �lme " Zootopia : Essa cidade é o bicho", direção de Byron 
Howard, Richard Moore, foi lançado em 17 de março de 2016, no 
ultimo dia 05 de fevereiro, a animação já havia vencido seus 
prêmios no Annie Awards, o Oscar da animação.
    A animação conta a história da Judy Hopps que é uma pequena 
coelha de uma fazenda isolada, �lha de agricultores que plantam 
cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se 
mudar para a cidade grande, zootopia, onde todos os animais 
vivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial Judy enfrenta o preconceito é as manipulações dos outros 
animais, mas quem te ajuda é a raposa Nick Wilde, conhecida por 
suas malícias é suas infrações. A dupla está dedicada a busca dos 
outros animais desaparecidos, descobrindo uma conspiração que 
afeta a cidade toda. 
     Indico o �lme porque é muito bom, podemos aprender mais 
sobre o preconceito, podemos também ajudar os outros para 
melhorar as coisas e fazer novas descobertas que ainda não sabe-
mos e não aprendemos. 

DICAS DE FILME

Dica feita por: Amaralina Gomes Fernandes
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SESSÃO
CORUJINHA

convite
Poesia

é brincar com palavras
como se brinca

com bola, papagaio, pião.

Só  que 
bola, papagaio, piao

de tanto brincar
se gastam.

As palavras não:
quanto mais se brinca com elas

mais novas ficam.

Como a água do rio
que é água sempre nova.

Como cada dia
que é sempre um novo dia.

vamos brincar de poesia?
José Paulo Paes. Poemas para brincar.

2º ed. Sao Paulo: Ática, 1991.

Sobre poemas e poetas

O Projeto de extensão Sessão Corujinha foi um sucesso em 2016,. Algumas fotos nos dizem como foi realizado. 
Ele estará de volta em 2017. Que �lmes gostaria de assistir? Mande sua dica!

Autor: Lucas de Sousa Pereira

Autor: Mário Chaves Silva Cabo

Autora: Nicole de Souza Reis

Autora: Lara Quellyta de Moura Fernandes

Folhinha Aplicada
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Sobre poemas e poetas - Sessão Corujinha

 Lendo a poesia abaixo, as crianças do 1º ano A do Cepae/UFG ilustraram como brincam com as palavras!
Você também brinca? Que tal enviar suas brincadeiras com as palavras para o Folhinha? Estamos esperando.
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5Você sabia?

Folhinha Aplicada Março 2017 - Número 27 Ano 07

 Você sabia que o Dia Internacional da Mulher foi criado com intuito de honrar as lutas femini-
nas? Pois é, foi em 1945 que a Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o primeiro acordo 
internacional que a�rmava os princípios de igualdade entre homens e mulheres, mas só em 1977 a 
data 08 de março foi reconhecida o�cialmente pelas Nações Unidas.
 O comércio faz uso desta data para vender. Ele explora a ideia de celebração, incentivando as 
pessoas a comprarem presentes e fazerem homenagens. Entretanto, essa data é um momento 
especial para re�etir sobre as condições das mulheres: seus direitos e seus problemas. 
 Precisamos discutir suas questões e lutar para que todas as mulheres tenham  uma vida 
digna. Muitas vezes ela é inferiorizada, seu trabalho não é reconhecido e ganha menos que o 
homem. Em alguns lugares ainda é impedida de estudar e de exercer uma pro�ssão, por exemplo. 
 Que neste mês de março, possamos comemorar o dia da mulher: com muita re�exão e atitu-
de! A�nal, não adianta nada reconhecer seus direitos e no dia a dia cometer atos de discriminação, 
desrespeito e violência.   - Prof. Leonarlley Rodrigo Silva Barbosa

VOCÊ SABIA?

Trabalho elaborado pela orientação da professora Rusvênia Luiza B. Rodrigues da Silva
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Quem faz o Folhina Aplicada
Coordenação: Maria Alice de S. Carvalho. Colaboradores: Maria Alice de S. Carvalho,  Leonarlley Rodrigo S. Barbosa, Sirley 
Aparecida de Souza, Olinda Oliveira, Andrea Alves de Souza, Giovana Alves Nogueira e Amaralina Gomes Fernandes. Diagra-
mação: Santiago Lemos. Revisão: Maria Alice de S. Carvalho,  Santiago Lemos, Leonarlley Rodrigo S. Barbosa.
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Adivinha  - Desenhos no Folhinha6

Jogo dos Sete Erros

Adivinhas ?

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

O que é,  o que é?
Que nem todos têm, mas ninguém passa sem ele?

O que é, o que é?
quem mais pesa no mundo?

O que é, o que é?
Fica cheio de dia e vazio de noite?

O que é, o que é?
Quem tem o poder de virar a cabeça dos homens?

(Respostas: Ferro de passar, balança, sapato e pescoço. Fonte: O que é, o que é? Ruth Rocha. São Paulo: Quinteto Editorial, 1988.)

Autor: Lucas Eduardo Ribeiro - Professora responsável pela atividade: Sirley Aparecida de Soza.
Atividade - Diagrama Representação visual e estruturada de um determinado esquema. Diagrama da estrutura da brincadeira infantil - amarelinha
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