
ões da Turma da Beijoca e da Turma do O-
ceano: 
 

TCT - 9 de abril, segunda-feira 
TAT - 12 de abril, quinta-feira 
 

As outras permanecerão conforme o ca-
lendário e as agendas. O horário, para as 
turmas da manhã é 8h e para as da tarde 
18h. 

NEVE, MUITA NEVE! 
A Turma da Neve viu um filme sobre a 

vida dos animais que vivem no Pólo Norte. 
Descobrimos que a pele do urso polar é 

preta por dentro e que o pêlo é branco por 
fora. Vimos dois nenéns ursos nascerem 
dentro da toca, bem pequenininhos. Quando 
o sol apareceu, a neve começou a derreter e 
os ursinhos, já bem maiores, saíram da toca 
com a mãe ursa. Um macho assustou os 
filhotes e a mamãe procurou um lugar segu-
ro para protegê-los. 

Quando o elefante-marinho respira, a tes-
ta dele sobe e se enche de ar. É muito en-
graçado! 

A foquinha, tão linda, aprendeu a nadar e 
ficou com medo do elefante-marinho, porque 
ela ainda era pequenininha. E ela também 
fazia um som diferente dos outros. 

Os caribus se aquecem ficando bem junti-
nhos. Correm para procurar comida e 
ficam num lugar bem longe dos lobos 
para não serem devorados. 
A baleia jubarte atravessa o oceano, 
até chegar ao Brasil, onde vai ter 
seus filhotes, indo para a superfície 
para respirar. 
Os dois bois-almiscarados são muito 
gordos, têm chifres virados para cima 
e parecem com os búfalos. 
As imagens que vimos foram de bi-
chos fabulosos! Nós gostamos muito! 

Texto coletivo 

MELANCIA OU SANDIA? 
A Turma da Estrela vem se familiari-
zando com o universo mexicano e, 
semana passada, um dos elementos 
explorados foi a melancia, tão apreci-
ada lá. 

PARA TODOS 
COMO CHEGARAM ÀS AMÉRICAS? 

Ouvimos dizer que os piolhos foram trazi-
dos pelos europeus. Chegaram e se instala-
ram de tal forma e com tanto sucesso que 
podem ser encontrados, facilmente, em mui-
tas cabeças dos alunos da Sá Pereira. Pare-
ce brincadeira? Mas não é. É apenas um 
jeito bem humorado de lidar com um proble-
ma grave que precisa ser combatido com 
persistência e bravura, como as dos grandes 
navegadores. Quel tal uma viagem, atenta e 
minuciosa, por todos os fios de cabelo de 
seu filho? Precisamos de um esforço verda-
deiramente coletivo. Pente fino, remédios 
indicados pelos pediatras (existe agora um 
medicamento via oral para os casos mais 
sérios), podem ajudar, mas o que resolve 
mesmo é catar TODAS as lêndeas e piolhos 
simultaneamente. Amanhã, sábado, dia 24 
de março é o dia marcado para a grande 
tarefa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

TAM AGORA TEM NOME 
"Minhoca, MInhoca, me dá uma bei-

joca..." 
A freqüência e o aumento da perma-

nência das crianças no ambiente esco-
lar tem feito surgir um grupo que adora 
ouvir histórias e inventar brincadeiras. 

Inspiradas nas canções que fazem 
parte da nossa rotina, as crianças da 
TAM levantaram algumas idéias para a 
escolha do nome da turma. E o mais 
apreciado foi: Turma da Minhoca! 

MÚSICA PARA BEIJOCA! 
Para incrementar nosso repertório 

musical e favorecer a brincadeira com 
o nome da turma, pedimos que pesqui-
sem e selecionem, em casa, com as 
crianças, uma ou duas músicas que 
tenham as palavras beijo, beijoca ou 

beijinho. Caso tenham a gravação e possam 
nos emprestar, pedimos que enviem o CD 
marcado com o nome da criança. Vale MPB, 
canções infantis ou qualquer estilo musical. 

Como as crianças ainda apresentam difi-
culdades para reconhecer seus pertences, 
pedimos especial atenção à marcação, pois 
alguns têm vindo para a escola sem o nome, 
o que dificulta o controle e acaba nos con-
fundindo. 

ANIVERSÁRIO 
A curiosidade em torno dos aniversários 

na Turma da Onça anda grande: "Quem é 
mais velho do que eu? Você é maior, mas eu 
nasci primeiro..." 

Aproveitando essa mobilização, estamos 
montando um calendário com essas datas. 
Para completá-lo, segue uma atividade para 
ser feita em casa com ajuda de algum adulto 
da família, onde cada criança deverá escre-
ver o dia, o mês e o ano em que nasceu. 

Atenção: o telefone da Tatiana saiu erra-
do na lista. O correto é: 2553-7911. 

REUNIÃO DE PAIS 
Depois da Semana Santa, faremos nos-

sas reuniões. Nesses encontros daremos 
notícias sobre os grupos e os projetos de 
pesquisa que começam a tomar corpo. 

Tivemos que mudar as datas das reuni-
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

NO CAMINHO DO SOL 
As Turmas do Mundo e da Amizade con-

versaram e registraram, no álbum, suas co-
midas prediletas. Em Matemática utilizare-
mos encartes de supermercado para estimar 
preços e descobrir o mais caro e o mais ba-
rato. 

Aproveitando o livro "Crianças como vo-
cê", conhecemos as comidas preferidas de 
Omar e apreciamos, cheiramos e manipula-
mos o milho, a pimenta e o abacate. Depois 
fizemos um desenho de observação dessas 
comidas tão importantes para os mexicanos. 
Vimos o vídeo "Você já foi à Bahia?" que 
mostra a viagem de Zé Carioca e do Pato 
Donald ao México. No filme, conhecemos as 
pirâmides, os sombreiros, vimos novamente 
os danachi, conhecemos as danças mexica-
nas, e Acapulco, a "Copacabana mexicana". 

E já que estamos no caminho do sol, que-
remos enfeitar nossa caminhada com cac-
tos. Gostaríamos que as crianças trouxes-
sem, na próxima semana, um vasinho com 
um pequeno um cacto, para que sirvam de 
modelo para algumas atividades de artes e 
ciências. 

REUNIÕES DE PAIS 
Na segunda-feira, às 19h, faremos a Reu-

nião de Pais da Turma do Mundo e da Tur-
ma da Amizade. 

Além de Mariana e Lara, Aninha e Manoe-
la trarão informações sobre o trabalho que 
desenvolvem nas aulas de Expressão Cor-
poral e Música. 

Na quinta-feira é a vez dos pais das F5 

Depois de rolarem, batucarem e 
tentarem carregá-la, as crianças a 
soborearam e perceberam que as 
suas cores são iguais às da bandei-
ra do México. 

Descobrimos que, em espanhol, 
ela se chama "sandia" e a aprecia-
mos em pinturas de Diego Rivera, 
Rufino Tamoyo e Mirian Sempere, 
pintores mexicanos. 

Além de muitas atividades plásti-
cas, foi uma ótima oportunidade pa-
ra investirmos em diferentes propos-
tas matemáticas. 

Para comemorar o nome da tur-
ma e nos aproximarmos do dia a dia 
do Omar, que vive em Cancun, co-
nhecido através do livro "Crianças 
como você", do Unicef, fizemos um 
mural especial. 

Na próxima segunda-feira, iremos à praia 
do Forte São João. As crianças devem trazer 
uma toalha e já vir com protetor solar e rou-
pa de banho por baixo do uniforme. Preten-
demos curtir o sol e, quem sabe, encontrar 
uma estrela do mar. 

O lanche será coletivo. 

GUACAMOLE NA PIMENTA 
Na última semana, Maria Luisa trouxe u-

ma fruta verde e misteriosa! As crianças a 
manusearam, cheiraram, mas não descobri-
ram que a tal fruta era um abacate. Ficaram 
tão curiosas e fascinadas com a novidade, 
que aproveitamos para cortá-lo e fazer um 
belo desenho de observação. 

No dia seguinte fizemos a guacamole e 
experimentamos com tortillas de milho. 

Para nossa surpresa, várias crianças a-
maram a iguaria mexicana. 

Vejam algumas impressões: 
– Eu achei muito bom! (Joana) 
– Eu achei gostoso! (João Pedro) 
– Eu comi muita guacamole! (Maria Isa-

bel) 

MERGULHANDO FUNDO 
A Turma do Oceano vem mergulhando fun-

do em suas pesquisas sobre a vida no mar. 
Assistiram à animação "O velho e o mar", 

um pequeno documentário sobre o Oceano 
Ártico, e apreciaram pinturas de paisagens 
marinhas de diferentes artistas. 

Diante desses materiais, dramatizaram e 
brincaram de marinheiros, navegantes, pes-
cadores e criaram, com diversos materiais 
de artes, os ambientes marinhos. 

Pedimos que as crianças tragam, se pos-
sível na próxima semana, uma foto delas na 
praia. 

virem à escola, às 18h, conversar 
com Beth, Ângela e Flavia Renata 
sobre os grupos, saber como andam 
os Projetos e começar a cuidar des-
se último ano na escola, que costu-
ma ser muito especial para todos. 
Não faltem! 

PASSEIOS  
NA PRÓXIMA SEMANA 
Floresta da Tijuca 
F2M, terça-feira, dia 27. 
F2T, quarta-feira, dia 28. 
Espaço Cultural da Marinha 
F3T, terça-feira, dia 27. 
F3MA, quarta-feira, dia 28. 
F3MB, quinta-feira, dia 29. 

ÁRVORES 
"As florestas são cheias de árvores!" 
A F2M viveu um curioso desafio! Envolvi-

das com os estudos sobre a Floresta Ama-
zônica e o Rio Amazonas as crianças dedi-
caram tempo e concentração para desenhar 
de uma árvore. Cada uma precisou pensar 
em como seriam as raízes, o tronco, os ga-
lhos e as folhas de sua árvore. Um "afinado" 
exercício! Depois, com a "floresta" pronta, 
cada criança escreveu um pequeno texto. 
 

"Minha árvore fica no quintal da minha 
casa. Ela sempre dá a minha fruta favorita. 
As flores dela são muito bonitas. Algumas 
vezes eu colho flores e levo todas numa ces-
tinha. 

Quando eu volto da escola rego minha 
árvore. Minha árvore é muito bonita." 

Joanna Chaves 
"Minha árvore é enorme. Ela é linda e fica 

no meu jardim. 
Eu brinco muito com ela. 
Eu adoro ela e nunca vou deixá-la. Eu 

sempre vou ficar com ela e ela sempre será 
molhada por mim." 

João Pedro 

FAMÍLIA GORGONZOLA 
As Turmas do Segundo Ano foram apre-

sentadas a uma família muito irreverente e 
cheia de problemas : a Família Gorgonzola. 

O encontro foi comemorado com a degus-
tação do delicioso queijo gorgonzola, apreci-
ado por muitos e nem tanto por outros. 

De forma bem humorada, o livro traz dife-
rentes situações-problemas que desafiam as 
crianças de forma significativa e prazerosa. 

F2 NEWS 
As F2 estão explorando o sol de maneira 

 

Guacamole na Pimenta 



bem calorosa! Observamos sua cor e con-
versamos sobre sua importância, tentando 
compreender um pouco a força desse astro 
em nossas vidas. Através desses primeiros 
contatos e da leitura de uma lenda de cria-
ção do primeiro Inca, descobriremos como 
os pré-colombianos reverenciavam como 
deuses, não só o sol, mas outros elementos 
da natureza e os representavam de maneira 
muito criativa na sua arte. Exploraremos os 
elementos da natureza e seus mitos, os ca-
lendários criados por alguns povos da Améri-
ca e suas manifestações artísticas. Esse se-
rá o cenário, neste primeiro momento, para 
as atividades nas aulas de Inglês. 

SURPRESA NO PEREIRÃO! 
Atenção! Nas próximas semanas realiza-

remos, no Pereirão, os nossos já tradicionais 
e esperados pátios sobre rodas, com skates, 
patins e patinetes. Joelheiras, cotoveleiras e 
capacetes, serão bem-vindos. 
Seg - 26/03 - F1M e F3MB 
Ter - 27/03 - F4M, F2T e F4TB 
Qua - 28/03 - F3T e F4TA 
Qui - 29/03 - F1T e F5T 
Sex - 30/03 - F5M 
Ter - 03/04 - F2M 
Qua - 04/04 - F3MA 

IÇAR VELAS!!! 
Buscando uma relação com as pesquisas 

que as turmas F3 realizam nas aulas de Pro-
jeto, escolhemos a "Nau Catarineta" para 
uma adaptação livre nas aulas de Teatro. Já 
começamos os ensaios e estamos indo de 
vento em pôpa! 

HISTÓRIAS DO ORIENTE NA F3MB 
Continuamos a conversar sobre as histó-

rias do mar, histórias que saíam da boca dos 
navegantes que conseguiam voltar para ter-
ra firme. Motivados pelo episódio das gran-
des navegações rumo ao Oriente, em busca 
de especiarias, perfumes, tapetes e seda, 
começamos a ler o conto árabe "Simbad, o 
marujo" de "As mil e umas noites", tradução 
de Ferreira Gullar. 

Para o final de semana as crianças têm a 
seguinte pesquisa: registrar informações so-
bre a expedição de algum navegador, ano-
tando brevemente sua rota marítima e curio-
sidades da viagem. 

Pedimos aos pais que procurem ajudá-las 
a escrever de maneira simples, de modo que 
possam, mais tarde, compartilhar com os 
amigos as suas descobertas. 

O PROJETO NA F4TB! 
Lendo os materiais enviados pelas famí-

lias e outros mais, chegamos a cinco temas 
recorrentes: Mega Fauna, Luzia, Arte Rupes-
tre, Sambaquis e o trabalho dos arqueólogos 
e paleontólogos. Organizamos pequenos 
grupos de estudo e distribuiremos materiais 
específicos para que possam se preparar 
para um troca-troca para cada assunto. Po-
derão ser muitas as justificativas para o pro-
jeto "Os pioneiros das Américas", mas nesse 
momento de início de estudo, destacaremos 
o aspecto essencialmente interdisciplinar, 
que envolve a Geologia, a Geografia, a Pale-
ontologia, a Arquivologia, a Biologia, a Histó-
ria... as diversas Ciências. 

QUANTOS TEXTOS CABEM  
EM UM TEXTO, F4TB? 

Foi esta a indagação trazida com a leitura 
de Ana Maria Machado em "Abrindo Cami-
nho". Dos autores com textos trançados pela 
autora em sua narrativa, escolhemos Dru-
mond e Tom. 

De Drummond relemos "No meio do Cami-
nho". Qual será a pedra no nosso caminho? 

A meninada trouxe boas respostas, uma 
delas já publicada no Informe 501, quando a 
"Pedra" é a violência. Num terceiro momen-
to, inspirados em José Paes, e em outro gê-
nero textual, porque o autor propõe um dicio-
nário mais brincante, tratamos de definir as 
nossas "pedras": 
 

Efeito estufa: "Quando o sol parece che-
gar muito perto da terra e ela grita sai pra lá". 

Mayara 
Bandido: "A pessoa que traz a morte an-

tes da hora." 
Nina Gostos e desgostos da Família Gorgonzola 

A idéia é fazer um musical, contando com 
as parcerias do João (Música) e Aninha 
(Expressão Corporal). Todos estarão em 
cena o tempo inteiro, atuando ora através do 
texto, ora da intervenção sonora (percussão 
e canto), ora através da expressão de movi-
mento. Será um desafio e, certamente, uma 
grande aventura nos aguarda! 

DESCOBERTA NÃO, ENCONTRO! 
Nas últimas semanas, os grandes nave-

gadores começaram a aparecer na F3T. 
Junto com eles e suas aventuras, muitos 
questionamentos sobre os verdadeiros do-
nos da terra. Muito empolgados, afirmavam: 
"Eles não descobriram nada, eles encontra-
ram..." 

No site da escola, no espaço reservado 
para os informes das turmas, estão publica-
dos alguns registros feitos pelas crianças 
após assistirem ao filme 1492 - A conquista 
do Paraíso e lerem o livro "Pedro, o menino 
navegador", de Lucia Fidalgo. Confiram! 

PASSEIO À VISTA! 
Muito se fala, muito se conta... mas dessa 

vez as F3 irão examinar vestimentas, adere-
ços, instrumentos de navegação e objetos 
diversos que atravessavam mares dentro de 
naus e caravelas entre os séculos XV e XVI. 
A aula-passeio será no Centro Cultural da 
Marinha. 

A programação se completará com uma 
parada na Marina da Glória, onde apreciare-
mos as imagens, a atmosfera e a movimen-
tação desse espaço que inspirou tantos ar-
tistas. Pretendemos nos inspirar também e 
partir para um estudo sobre as marinhas. 



28  ANDRE GUILHERME C SANTOS       TCT 
29  ANTONIO BORRIELLO M S SEABRA  F5T 
29  JULIA DUARTE BRANDAO JAYME   F3MA 
29  ANTONIO TEIXEIRA ESTELLITA LINSTAT 
30  JOAO RIBEIRO BETI                          TBT 
31  JOAO PAULO DE LIMA NEVES          F5M 
31  MARIA DINIZ SCARPA                     F3MA 
31  LUIZA DINIZ SCARPA                       F3MB 
31  BRUNA RIBEIRO A MAGALHÃƒES      F1T 
 

Aniversariantes 
de 26/3 a 1/4 

Um pouco mais atrás, 
"brincando" com as palavras, 
idéias, ações, intenções e carac-
terização das personagens, a 
meninada escreveu novas ver-
sões para histórias conhecidas e 
criaram "As histórias às aves-
sas". Em breve, divulgaremos 
essas produções. 

Brincaremos ainda mais um 
pouco com as palavras, especi-
almente com "poesia". Nosso 
próximo destaque será Manoel 
de Barros, com seu "Fazedor de 
Amanhecer". 

NO MEIO DA AMÉRICA 
A partir da poesia “No meio 

do Caminho”, de Carlos Drum-
mond de Andrade, a meninada 
da F4TA criou várias releituras 
usando o tema América. A pro-
posta era “No meio da América tinha ...” Mui-
tas possibilidades bem criativas surgiram, 
não deixem de conferir em "Turmas", no 
"site" da escola. 

VENDENDO IDÉIAS 
A produção de texto esteve bastante pre-

sente nessa semana na F4TA. Nossa garo-
tada foi convidada a criar um anúncio ofere-
cendo os temas que serão estudados em 
“Nosso jeito americano de viver”, tema esco-
lhido pela turma para a pesquisa sobre a 
diversidade cultural da América: 
 

“Venha conhecer a América, é só por um 
ano. É grátis e por tempo limitado”. 

Enrico. 
“Venha conhecer nosso projeto: Cultura 

Americana! As nossas línguas? Existem tan-
tas, venha conhecer! Venha conhecer os 
costumes americanos”. 

Pedro 
“Conheça a forma de viver americana! (...) 

Este ano nós vamos fazer de tudo para que 
você possa entender, tim-tim por tim-tim, do 
nosso continente”. 

Joana 
É mais que um convite para toda a Sá 

Pereira mergulhar na diversidade do nosso 
imenso continente. E, usando as palavras da 
Sofia, você está mais que convidado : “A 
América tem danças, línguas e costumes 
diferentes. Você pode descobrir muitas coi-
sas sobre isso. É só ficar ligado nos traba-
lhos da F4TA”. 

HANS STADEN 
A F4M não conseguiu esperar que a a-

postila que vai acompanhar a trajetória do 
livro Hans Staden, ficasse pronta e já deu 
início à leitura. Foi um sucesso! Quanta coi-
sa a gente vai aprendendo com Monteiro 
Lobato. Como a leitura é feita para os perso-
nagens infantis do Sítio, é muito interessante 
perceber que as dúvidas das crianças de lá 
coincidem com as dúvidas das crianças da-
qui; assim, pela voz de D. Benta, vamos nos 
aproximando do vocabulário dos navegado-
res e do pensamento daquela época. 

NOME DO PROJETO DA F5M 
Foi com uma votação animadíssima que a 

F5M escolheu o nome para seu projeto. Al-
gumas sugestões foram dadas e houve uma 
defesa de cada uma. Venceu “América: um 
quebra-cabeça de muitas peças”. “Pesquisa 
Americana” foi o segundo colocado. Acredi-
tamos que um título completa o outro. Para 
montar esse enorme quebra-cabeça vai ser 
preciso muita pesquisa! 

HABEMUS PROJECTUS 
A F5T imaginou um projeto que conse-

guisse tornar visível o quanto de riqueza, 
diversidade e beleza existentes em nosso 
continente, acrescido dos novos costumes, 
línguas, culturas e multiplicidade genética 
obtidos da miscigenação dos povos. 

Seu nome encerra o sentimento e o dese-
jo da turma para seus primeiros estudos: 
“América – um mundo num continente”. 

LIVROS DE LITERATURA 
Estamos aguardando, nas F5, “Robinson 

Crusoé”, de Daniel Defoe, tradução e adap-
tação de Monteiro Lobato, Ed Brasiliense. 

As F3 já escolheram um novo 
livro, "Contos de Artimanhas e 
Travessuras", Ed Ática. 
Como combinamos na última 
reunião de pais das F2, o livro 
"Crianças da Amazônia", de 
Maurício Veneza, da Ed Sale-
siana, será o novo companhei-
ro das crianças, enquanto a-
guardamos que a nova edição 
de "Amazônia", de Thiago de 
Mello, chegue às livrarias. Po-
dem ser encontrados na Exce-
ler, Rua Capitão Salomão. 

CARTÓGRAFOS  
DAS F4 E F5 
As F4 e F5 começaram a fazer 
um mapa da América para fi-
car exposto em sala. Será pre-
enchido coletivamente com 
suas pesquisas e descobertas 

ao longo do ano. 

GRAFITEIROS 
Em uma roda de notícias alguém trouxe a 

divulgação da exposição "Fabulosas Desor-
dens", na galeria da Caixa Cultural até 29 de 
abril. Vejam, no site da escola, no espaço 
reservado às "Turmas", a crônica de Nina 
Castro e Mello, da F5T, inspirada na notícia 
“Um movimento entre as ruas e a galeria”, 
de O Globo. 

DE TODOS 
MR BRUNO E SUA TRUPE TROPICAL 

O músico ator Bruno Decaves viaja pelo 
mundo com seu violino e marionetes, dan-
çando, cantando e encantando a todas as 
idades. Recomendado pelas mães do Antô-
nio e do Gabriel (F2M), esse espetáculo está 
em cartaz, nos finais de semana, no Teatro 
Tonia Carreiro, às 17h, na rua Conde de 
Bernadote, Leblon. 

 

Família Gorgonzola 


