
QUE PASSEIO!!! 
A Turma do Oceano foi à praia da Urca 

encontrar o biólogo Edie, do Projeto Espaço 
e Vida, e conhecer um pouco mais da fauna 
e flora marinha do Oceano Atlântico.  

Quando nós chegamos à praia vimos o 
Edie mergulhando. Ele apanhou, no mar, 
muitas coisas prá gente ver. 

Tinha caranguejo e siri. Nós descobrimos 
que eles têm as patas diferentes: o siri tem 
duas patas atrás, que parecem um remo, e 
com elas consegue nadar rapidinho. Ele 
também pegou cavalos marinhos e disse 
que a Baía de Guanabara é cheia deles. 

O pepino do mar fez cocô na nossa frente 
e quando o Edie quebrou a esponja do mar 
vimos vários siris pequenininhos que mora-
vam ali. Aprendemos que não tem problema 
quebrar a esponja, pois ela cresce novamen-
te, igual à estrela do mar. 

O Edie colocou um ouriço na boca, dentro 
da roupa e até penteou o cabelo com ele. 

Nós mexemos em tudo, menos no Baiacu, 
pois os espinhos dele espetam muito. 

No final do passeio fomos até a beira da 
água soltar alguns bichos. 

Texto coletivo 

MEDIDA 
A Turma da Onça está empolgada com a 

brincadeira de medir. Com pedacinhos de 
barbantes, e também com a fita métrica, 
descobrir e comparar tamanhos (do banco, 
da mesa, do chão do pátio...) e altura entre 
os amigos tem sido uma grande diversão. 

PARA TODOS 
SEMANA SANTA 

Aproxima-se o feriado prolongado da Pás-
coa. O apelo comercial para a distribuição de 
ovos nos envolveu até 2005, quando nos 
demos conta de que tal comemoração na 
escola era uma exceção, em relação à pos-
tura de valorizar apenas as festas que esti-
vessem em sintonia com o que está sendo 
pesquisado ou estudado pelas crianças. 
Conforme o que dizemos em nossa proposta 
pedagógica, buscamos comemorar o que 
aprendemos e não o estabelecido no calen-
dário oficial.  

Por isso optamos, desde o ano passado, 
por não fazer a comemoração da Páscoa na 
escola. Apenas conversaremos com as cri-
anças sobre os seus significados nos diver-
sos povos e religiões, buscando ampliar a 
compreensão das crianças sobre a data. 
Deixaremos as comemorações para as famí-
lias. 

Aproveitamos para desejar a todos um 
bom feriado e lembrar que nosso Informe só 
voltará a circular no dia 13 de abril. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

MAR 
A Turma da Estrela se esbaldou na praia 

do Forte São João. Tivemos torta e castelo de 
areia,  peixe baiacu, pique-pega e muito mais. 

Timidamente, começamos tomando ba-
nho de chuveiro e buscando baldes com á-
gua do mar. Mas, o calor e aquele imenso 
oceano encheram nossos pequenos de de-
sejo e coragem. Esperavam as ondas se 
esparramarem pela areia para, então, se 
deliciarem na água!  

A alegria era tanta que transbordava, tradu-
zindo-se em gritos, gargalhadas e cantorias. 

O difícil mesmo foi ter que vir embora e 
perceber que não teríamos esse passeio 
todos os dias. Mas ficaram boas lembranças. 

REUNIÃO DE PAIS 
Estão confirmadas as datas das reuniões 

de pais da Pereirinha, com excessão da Tur-
ma da Minhoca que será transferida para 
terça-feira, dia 10, às 18h. Será uma boa 
oportunidade para pais e professores con-
v ersarem sobre o grupo e os projetos que já 
começam a tomar corpo. 
 

Dia 9 - seg, 18h - Turma do Oceano e Turma 
da Pimenta 
Dia 10 - ter, 18h - Turma da Minhoca 
Dia 12 - qui, 8h - Turma da Estrela 
Dia 12 - qui, 18h - Turma da Beijoca e Turma 
da Onça 
Dia 16 - seg, 8h - Turma da Neve 

 

Lembramos que não dispomos de funcio-
nários para cuidar das crianças durante a 
reunião. Pedimos que se organizem, com 
antecedência, para que elas tenham como 
voltar para casa. 
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tantas coisas todas as tardes. E assim, com-
partilhando nossos gostos e saberes, falare-
mos da "Nossa história, nossa identidade." 

Gostaríamos de pedir aos pais que env i-
assem uma foto das crianças para realizar-
mos um trabalho de artes. 

O CAMINHO DA MINHOCA 
Inspirada na escolha do nome do grupo, a 

Turma da Minhoca percorreu diferentes ca-
minhos montados com os bambolês, espa-
lhados pelo pátio, como se fosse o caminho 
da minhoca.  

Seguindo a direção indicada, as crianças 
andaram de maneiras diferentes, pularam e 
correram. Para completar o desafio, um des-
ses caminhos os levava a escalar e a desli-
zar pelo escorrega.  

Nas próximas semanas vamos pesquisar 
algumas curiosidades sobre a minhoca. Ma-
teriais serão bem-vindos. 

TRILHA DO CANADÁ 
A grande novidade na Turma da Neve foi 

o jogo de trilha do Canadá. Com pedrinhas 
de gelo feitas com guache colorido, as crian-
ças prepararam um tabuleiro "congelante". 
Depois, cada uma escolheu o que queria 
desenhar para ilustrá-lo. A primeira partida, 
com a turma dividida em dois grupos, foi e-
mocionante! A cada jogada do dado os gru-
pos iam empatando. Na segunda rodada, foi 
a vez do time que havia perdido na primeira, 
ganhar. Todos ficaram muito felizes! 

Terça-feira faremos o nosso primeiro pas-
seio, uma visita à Fábrica de Sorvetes Itália, 
com direito a degustação ilimitada! O lanche 
será coletivo. Priorizem o salgado, pois a 
sobremesa já está garantida! Fiquem atentos 
ao horário de chegada na escola, pois o ôni-

NOSSA HISTÓRIA, 
NOSSA IDENTIDADE 

Ao longo da semana a Turma da Beijoca 
se divertiu e dançou com as músicas dos 
CD's enviados para a escola. E não apenas 
com as que falam de beijos e beijocas. Rit-
mos gostosos que embalaram a nossa rotina. 

Aproveitamos o empréstimo para iniciar 
uma conversa que nos aproxima do nosso 
primeiro projeto. Ao indagarmos: "Quem 
trouxe este CD? Qual a música que você 
mais gosta?", somos levados a perceber e 
conhecer um pouco mais esse amigo, quem 
é esse outro com quem me encontro e divido 

bus sairá pontualmente e não teremos como 
aguardar os atrasados.  

"LA DANZA DE LOS VIEJITOS" 
Esta semana Roberta, professora de Ex -

pressão Corporal, mostrou à Turma da Pi-
menta uma dança inusitada da cultura mex i-
cana. Trata-se da "Danza de los Viejitos", 
onde jovens se vestem como idosos, com 
capas, bengalas e máscaras e saem pelas 
ruas bailando, animadamente, como se fos-
sem velhinhos. 

As crianças adoraram dançar e represen-
tar esse costume. 

No próximo dia 11, quarta-feira depois da 
Semana Santa, a iremos à praia do Forte 
São João, na Urca . Pedimos que todos ve-
nham com roupa de banho (por baixo) e pro-
tetor solar. O lanche será coletivo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

LIVROS QUE FALAM DO MÉXICO 
A Literatura tem embalado as turmas do 

Mundo e da Amizade, que ouviram a história 
de 3 irmãos mexicanos: Pepe, Diego e Gua-
dalupe. Nela conheceram uma brincadeira 
típica que as crianças adoram, a pinhata-
grande, um vaso de barro cheio de doces, 
quebrado por uma criança de olhos venda-
dos. 

A história de Frida Kahlo também mobili-
zou os pequenos que estão ansiosos para 
conhecer suas obras. 

Em Matemática estamos medindo a altura 
das crianças e comparando com a de Omar! 
Será que o Omar é mais alto ou mais baixo 
que nós? 

Quem não trouxe o cacto ainda está em 
tempo. 

Estamos enviando os  cadernos de Projeto 
para encapar. 

F4M NO MUSEU DO ÍNDIO 
Com a leitura do livro Hans Staden, esta-

mos envolvidos com a visão dos colonizado-
res europeus do século XVI: seu olhar sobre 
os índios, o direito sobre a terra 
“descoberta”, a dificuldade de entender o 
outro, diferente. Pensando nisso, decidimos 
visitar o Museu do Índio na próxima quarta-
feira. Para entrar no clima, queremos propor 
um lanche coletivo com comidas indígenas: 
aipim, milho, batata-doce, frutas etc. Nosso 
objetivo é ampliar a compreensão e o debate 
sobre esse encontro. Afinal, quem eram es-
ses povos que estavam aqui? 

“Los Viejitos” da Pimenta  

Trilha do Canadá para a Turma da Neve  



IMAGINAÇÃO E CONHECIMENTO 
O que pode ter sido realizado sem antes 

ter sido sonhado? 
Nós, do F4TB, temos refletido sobre a 

importância da imaginação para a humanida-
de, inclusive no processo e construção do 
conhecimento - como uma mediadora e tan-
to entre o sensível e o inteligível. A escola 
pode e deve ser um espaço privilegiado para 
o seu exercício. A cada passo, pensamos 
nisso: assistindo aos filmes sobre a evolução 
humana e o povoamento da América, tratan-
do do trabalho dos cientistas, lendo as Aven-
turas de Hans Staden, pensando nas gran-
des navegações, ou ainda no trabalho com a 
Língua. Nesse caso, mais especialmente, 
brincando com as palavras à moda de Mano-
el de Barros, com o seu "fazedor de ama-
nhecer" e sua "manivela para pegar no so-
no". 

As crianças levarão para casa alguns tex -
tos relacionados ao tema de estudo do seu 
grupo. A idéia é que possam lê-las, com as 
famílias, durante o final de semana para que 
estejam preparadas para algumas atividades 
pedagógicas que se desdobrarão a partir 
dessa leitura.  

INFÂNCIA 
A F5T leu, na apostila do Drummond, o 

poema Infância, onde havia a proposta de 
escrever, à moda do poeta, utilizando a es-
trutura usada por ele. Leia, no "site", em Tur-
mas, a produção de Manuela Modé.  

EMÍLIA NO PAÍS DA GRAMÁTICA 
As F5 têm a sorte de finalizar seu estudo 

de gramática, na Sá Pereira, através de mais 
uma das idéias geniais de Lobato. Usando 
um país como metáfora para todas as regras 

mos um baile na sexta-feira para as F2.  
Na segunda-feira reeditaremos a brinca-

deira com as F4. Para criar um clima espec i-
al, as crianças que quiserem, podem trazer 
acessórios para a ocasião. Sugerimos blusa 
social, gravata, chapéus, xales, saias, flores 
e o que mais imaginarem. 

RITMOS LATINOS 
As turmas da F2 andam bailando um bo-

cado nas aulas de Expressão Corporal! 
Com muita curiosidade, as crianças estão 

conhecendo um pouquinho de samba, tango 
e salsa. Com alegria se movimentam, impri-
mindo em suas danças as peculiaridades de 
cada ritmo!  

Quanta descoberta!  

FLORESTA DA TIJUCA 
A F2M, na última terça-feira, pode apro-

v eitar os encantos de uma verdadeira flores-
ta. A manhã, ensolarada e fresca, contribui 
para que todos caminhassem com alegria e 
sentidos conectados à "mãe-natureza".  

Na floresta a gente achou muitas borbole-
tas. Vimos uma cachoeira muito bonita. De-
pois nós lanchamos um lanche bem gostoso. 
Brincamos muito e vimos árvores diferentes, 
vários tipos de folha e cipós. Vimos insetos e 
teias de aranha. No final vimos a nossa Ci-
dade lá de cima. 

Rosa e Maria Helena 
Nós e a nossa turma fomos à Floresta da 

Tijuca e a gente fez uma trilha com a Tetê, a 
Rosi, a Tânia e a Lena. Vimos uma cascata 
e vimos, também, vários quatis. A gente lan-
chou na natureza e na volta vimos uma árvo-
re antingida por um raio.  

Markus, Ernesto e João Pedro. 

e explicações da nossa língua, ele vai ques-
tionando nomenclaturas, hierarquias e signi-
ficados ao humanizar letras e palavras. É 
bom demais! Sempre que for possível, va-
mos colocar produções das crianças inspira-
das nas nossas leituras. Aguardem! 

F5T CONTA LENDAS 
Esta semana a F5T começou a contar, na 

Biblioteca, as lendas pesquisadas sobre os 
povos que serão objeto de seus estudos no 
projeto “América – um mundo num continen-
te”. 

A primeira turma beneficiada foi a F3T. As 
turmas e professores interessados deverão 
se inscrever com Andréa Nívea. Nosso tem-
po de uso da biblioteca é sempre às quartas-
feiras, mas podemos estudar propostas para 
novas apresentações. Apenas para informa-
ção, nossa agenda para as quintas- feiras 
está fechada até o dia 19 de abril! 

PEREIRÃO SOBRE RODAS ! 
Desafiando os limites, as turmas se diver-

tiram a valer no Pátio sobre Rodas. 
Respeitando seus níveis, as crianças testa-

ram o equilíbrio, desviando umas das outras, 
para cumprir o circuito montado no Pereirão. 

Munidos de skates, patinetes e patins rea-
lizaram manobras radicais e deram um e-
x emplo de coleguismo emprestando o mate-
rial para quem o esqueceu.  

O desrespeito às leis de trânsito gerava 
multas e apreensão de "carteira de motoris-
ta".  

Semana que vem serão a F2M (terça) e a 
F3MA (quarta).  

BAILE DE TANGO 
Motivados pelos passos de tango aprendi -

dos nas aulas de Expressão Corporal, fize-

Ritmos Latinos  Literatura e Teatro na Turma da Amizade  



  2  AMANDA FREITAS MIZRAHI            TBM 
  4  GIOVANA CARVALHO B DA SILVA    F1T 
  6  MARIA LUIZA M AMARAL PEIXOTO   F3T 
  7  RODRIGO CASTILHO BAR ROS         F5T 
  8  RAFAEL STEFFEN BASTOS             F2T 
  9  LUISA GIESTEIRA LIMA                  F4M 
  9  TABATHA MOURAO A DE BULHOES F5M 
10  MARIA UMBURANA FERREIRA        AUX 
10  SANDRA APARECIDA S COIMBRA   AUX 
10  VICTOR ARRUDA PEREIRA             TBM 
11  MARIA EDUARDA ARRUDA PRADO  F1M 
12  ANDRE PUCHEU CAZEIRO             F2M 
12  CAIO QUITETE DE BARROS MANSURF3T 
12  CATARINA KREITLON PEREIRA       F1M 
12  ELISABETH V KRUGER R FREITAS  PRO 
12  JULIANA KREITLON  PEREIRA         F1M 
12  LARA DA SILVA TREMOUROUX        F5T 
13  CAROLINA FERREIRA O CARDOSOF4TB 
13  BENTO GONZALEZ ROCHA RAMOS  F1T 
14  FLORA TEIXEIRA SALEM                TCM 
14  MARINA TERRY WETTREICH          TBT 
15  CLARA GITAHY FALCAO FARIA        F5T 
 

Aniversariantes 
de 2 a 15/4 

F2T NA FLORESTA 
Nós fomos à Floresta da Tijuca. Lá, anda-

mos numa trilha e observamos a natureza. 
Vimos diferentes tipos de árvores, quati, bor-
boleta, beija-flor, pássaros e peixes. Ouvi-
mos o barulho do rio e da cachoeira. Na hora 
do lanche, jogamos comida para os peixes. 
Depois do lanche fomos para as Paineiras 
tomar um banho de ducha. 

Foi muito legal, divertido e gelado! Esse 
passeio foi espetacular! 

Texto coletivo 

NAVEGANTES NA F3MB 
Durante a semana, as crianças foram 

compartilhando com os amigos suas pesqui-
sas sobre os navegadores. Os eleitos foram 
Colombo, Cabral, Vasco da Gama, Amyr 
Klink, Fernão de Magalhães, Ernest Schac-
kleton e Sir Francis Drake.  

Agora, individualmente ou em pequenos 
grupos, organizam um pequeno texto que irá 
compor nosso livro dos navegantes, de sé-
culos passados ou da atualidade.  

As crianças estão levando para casa os 
cadernos de Projeto que foram encapados 
com as "caras" da América, para ser plastifi-
cado com Contact. Pedimos que retornem 
na segunda-feira, pois precisaremos utilisá-
lo durante a semana.  

EMBARCADOS 
NUMA VIAGEM NOTEMPO 

Nosso guia foi o Comandante Mioche, um 
apaixonado pela Marinha. Ele sabia muita 
coisa, nos mostrou a exposição por ordem 
de tempo para que pudéssemos entender a 
evolução das embarcações e dos instrumen-
tos de navegação. 

Conhecemos a galeota que passeava 
com D. João VI e sua família pela Baía de 
Guanabara e também um submarino moder-

no com computador e torpedo.  
Vimos muitos objetos no fundo do mar 

recolhidos pelos arqueólogos subaquáticos. 
O passeio foi maravilhoso, queremos vol-

tar! 
Texto coletivo da F3MA 

NO ESPAÇO CULTURAL 
DA MARINHA 

Nós fomos ao Espaço Cultural da Marinha 
ver uma exposição sobre diferentes tipos de 
embarcações: antigas e atuais. 

Lá encontramos alguns instrumentos usa-
dos nas navegações: luneta, bússula, bar-
quilha, astrolábio, quadrante, sextante... 

Vimos, também, artefatos encontrados 
por mergulhadores, no fundo do mar, de na-
vios naufragados: garrafas, pratos, tesoura, 
escova de dente, moedas e até biscoito.  

Para nossa surpresa acabamos assistindo 
a um teatro que contava a história de uma 
importante embarcação usada no Brasil e 
que transportou a família real: a galeota. 

Foi muito interessante a nossa visita. Não 
vamos nunca esquecer. Valeu!  

Texto coletivo da F3T 

MORE NEWS 
As F1 estão muito animadas com as aulas 

de inglês! As atividades, recebidas com bas-
tante entusiasmo! Para a maioria das crian-
ças este é o primeiro contato com a língua 
inglesa. Por isso escolhemos como diretriz 
do projeto a apresentação de elementos re-
lacionados às nossas práticas diárias e con-
ceitos básicos como cores e números. Pedi-
remos ajuda a alguns povos pré-
colombianos, são tão ricos em mitos e len-
das, que contam histórias do sol e de outros 
elementos da natureza com muita criativida-
de e que souberam representá-los tão bem 
em sua Arte. Isso tudo com muitas brincadei-
ras e músicas! 

As F5 estão vivendo algumas mudanças 
neste último ano na escola e uma delas foi a 
redução da carga horária de de Inglês para 
um tempo por semana. Como é um momen-
to em que podem rever e ver conteúdos de 
uma forma mais esquematizada, resolver-
mos incrementar as aulas com apostilas pa-
ra atender a essa demanda de conteúdos, 
mas vinculadas ao projeto institucional. Par-
tindo de uma visão geral dos continentes, 
aportaremos nas Américas e, através de via-
gens imaginárias, conheceremos alguns lu-
gares interessantes e seus costumes, geo-
grafia, música e expressões artísticas. 

F3T no Espaço Cultural da Marinha  F2T na Floresta da Tijuca 


