
des que envolvam as crianças em torno de 
sua própria história e dos amigos também. 

Solicitamos aos pais que fiquem atentos a 
possíveis pedidos de objetos significativos 
do cotidiano das crianças em suas casas. 
Para iniciar, gostaríamos que cada criança 
trouxesse um brinquedo, que possa ficar um 
tempo na escola, para ser compartilhado 
com os amigos. Mas é importante que este 
venha marcado com o nome de seu dono. 

FRUTAS  NA PIMENTA 
Após uma proveitosa conversa que tiv e-

mos com os pais na reunião da turma, ficou 
combinado que todos se empenharão em 
caprichar no lanche de seus filhos, enviando 
frutas, diariamente, para que possamos esti-
mular uma alimentação mais saudável e ba-
lanceada. Além disso, toda quarta-feira fare-
mos um lanche especial! Neste dia todos 
devem trazer frutas que possam ser compar-
tilhadas com o grupo, pois prepararemos 
uma bela e convidativa bandeja com elas. 
Assim, fortaleceremos nossa parceria com 
as famílias, contribuindo para construção de 
bons hábitos alimentares. As crianças serão 
incentivadas a experimentar novos sabores 
e cores... Bom Apetite!  

CANCUN 
A Turma da Estrela recebeu uma visita 

especial. Luciana Moreira, auxiliar da Turma 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

REUNIÃO DE PAIS 
Na próxima segunda-feira faremos a reu-

nião de pais da Turma da Neve, às 8h, na 
Pereirinha. Aproveitaremos para dar notícias 
da turma e conversar sobre o projeto.  

"TUDO O QUE  
SEU MESTRE MANDAR!" 

Atenção, concentração, observação e cri-
atividade foram ingredientes que a Turma da 
Beijoca utilizou como tempero para uma 
brincadeira divertida na aula de Expressão 
Corporal. Sentados um ao lado do outro, um 
amigo de cada vez fazia um movimento e os 
outros o imitavam seguindo as ordens do 
"mestre". Não faltaram boas gargalhadas e 
sobrou animação!  

MUITOS GATOS 
A Turma da Onça descobriu que a onça, o 

leopardo, a jaguatirica, o tigre e o leão são 
denominados gatos selvagens e pertencem 
à família dos felídeos, assim como os gatos 
domésticos. Na aula de Expressão Corporal, 
as crianças puderam incorporar o gato de 
sua preferência e, dev idamente maquiados, 

assistiram um trecho do musical "CATS". 
Atentos, todos observaram os movimentos 
dos bailarinos para experimentarem, na aula, 
o animal escolhido.  

No dia seguinte, Artur e seu pai, Rubens, 
trouxeram o gatinho Mingau para a turma 
conhecer, mas o Mingau é tão manso que 
mesmo um pouco assustado não mostrou 
suas garras. Com cuidado, pegamos sua 
patinha e fizemos aparecer suas garras para 
o encantamento e a surpresa das crianças. 

Na próxima quinta-feira iremos ao Jardim 
Botânico, acompanhados do biólogo Fausto, 
conhecer um pouco mais sobre a flora ama-
zônica. O lanche será coletivo. 

NAVEGANTES À VISTA 
Depois de mergulhar nas "profundezas" 

dos oceanos para conhecer a fauna e a flora 
marinha, a Turma do Oceano, baseada nas 
histórias dos navegantes espanhóis e portu-
gueses, decidiu fazer uma viagem até o Pe-
ru, viajando pelo sul do continente. Materiais 
sobre o assunto serão bem-vindos. 

EU E VOCÊ 
Com o objetivo de investir na interação 

das crianças e desenvolver entre elas o sen-
timento de pertencimento ao grupo, o primei-
ro projeto da Turma da Minhoca já tem nome 
e começa a tomar corpo: Eu e Você. 

Daqui pra frente, investiremos em ativida-
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tar da forma. Quando eles ficam prontos, 
saem numa esteira para serem embalados e 
vendidos. 

No final, nós tomamos muitos sorvetes de 
graça! Tiramos uma foto e fim!  

O passeio foi fabuloso!  
Texto coletivo da Turma da Neve 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

REUNIÕES DE PAIS DE F3 E F4 
Precisamos remarcar as reuniões de pais 

das F3 e F4. Portanto, peguem suas agen-
das e anotem as novas datas dos encontros: 

F3, na terça-feira, dia 17, às 19h. 
F4, na quinta-feira, dia 26, às 18h30.  

da Onça, veio nos contar sobre a sua via-
gem à Cancun. As crianças ficaram muito 
curiosas e encantadas com as fotos e o ví-
deo em que ela aparecia nadando com os 
golfinhos. 

Depois, decidimos fazer em tamanho 
"natural", um golfinho, o Omar e a Gertrudes, 
tartaruga de estimação do nosso amigo me-
x icano. Nesse momento as crianças busca-
ram diferentes estratégias para decidir de 
que tamanho seriam os personagens, com-
parando-os com o tamanho dos amigos e 
dos adultos da escola. Uma das soluções 
encontradas pelas crianças para que o Omar 
não ficasse maior que o golfinho, foi convidar 
um amigo da Turma da Minhoca para contor-
nar o seu corpo. Miguel aceitou o convite, 
agradando a todos! 

PANQUECAS E SORVETES 
Gabi, mãe do Francisco, e sua ajudante 

Simone estiveram na escola para uma visita 
muito gostosa e carinhosa. Elas prepararam 
deliciosas panquecas que foram recheadas 
com xarope de mapple, seiva extraída da 
árvore "bordô", típica do Canadá. A Turma 
da Neve saboreou o presente com muita sa-
tisfação e com direito a bis! 

A Turma da Neve fez um passeio à fábri-
ca de sorvete Itália. Antes de entrarmos na 
fábrica colocamos uma touca para não cair 
cabelo no sorvete. 

Vimos muitos quilos de açúcar, leite em 
pó, chocolate e vários litros de suco de ma-
racujá.  

Para fazer os picolés eles colocam os pa-
litos numa caixinha e a massa do sorvete é 
batida num liquidificador enorme. O chocola-
te vai para uma forma e colocam os palitos. 
Depois, congelam o sorvete durante quinze 
minutos e colocam na água quente para sol-

Na pauta, notícias sobre os Projetos que 
vêm sendo trabalhados nas turmas. 

UM MERGULHO NO CHOCOLATE 
As turmas da Amizade e do Mundo conti-

nuam empenhadas em suas pesquisas so-
bre o México. Muitos materiais e informa-
ções chegam todos os dias na sala. Desco-
briram que o chocolate teve origem em ter-
ras mexicanas. Os Astecas faziam uma pas-
ta com cacau chamada xocoate muito amar-
ga e usavam sua semente como moeda de 
troca. A partir dessas informações assistiram 
ao filme "A fantástica fábrica de chocolate" e 
fizeram uma pintura com "chocolate." Na 
próxima semana iremos ao Jardim Botânico 
apreciar o cacaueiro e o cactário. Atenção às 
datas: 

Turma do Mundo, dia 17 e Turma da Ami-
zade, dia 18. Nestes dias as crianças dev e-
rão trazer um lanche coletivo para comparti-
lhar com a turma. 

PEREIRÃO 
Semana passada encerramos as ativida-

des do Pátio sobre rodas, com gostinho de 
"quero-mais".  

Quem quiser conferir esta alegre brinca-
deira é só dar uma olhada em nosso mural 
no pátio de entrada!  

Esta semana retomamos nossos jogos e 
aproveitamos para reforçar a importância do 
uso do tênis. 

NOTÍCIAS DA F2T 
No último informe foi publicada uma foto 

da F2M embora a legenda indicasse que era 
da F2T. Isso animou a garotada da F2T a 
inaugurar o espaço no site reservado à tur-
ma. Lá estarão, em breve, fotos tiradas du-
rante a caminhada na Floresta da Tijuca e 

Notícias da F2T  Panquecas na Turma da Neve  

Golfinho de Cancun 



pequenas legendas produzidas pelas crian-
ças. Visitem! 

A turma recebeu, na quinta-feira, a visita 
da Flaise, mãe da Luiza. Ela veio conversar 
com as crianças sobre a Amazônia e nos 
ensinou a fazer um bonito Origami.  

CRIANÇAS DA AMAZÔNIA 
Esta semana as F2 iniciaram a leitura do 

livro "Crianças da Amazônia" de Mauricio 
Veneza e com entusiasmo conheceram To-
nho. Aproveitamos para treinar a leitura e 
refletir sobre as semelhanças e diferenças 
entre o nosso modo de viver e o de Tonho. 

Ele mora na Amazônia, é filho de pesca-
dor e adora brincar com um pião que ele 
mesmo fez. 

Na segunda-feira eu vou para a escola e 
depois eu volto para casa. Na terça-feira e 
na quinta-feira eu luto judô e faço natação. 
Na quarta-feira eu faço flauta e cantalê. E na 
sexta-feira eu faço a mesma coisa que na 
segunda.  

Em casa eu gosto de brincar de jogar 
Can-Can com meu irmão.  

Felipe F2M 

PROBLEMAS E MAIS PROBLEMAS 
Resolver problemas é o disparador do 

trabalho de Matemática das F3. Nas últimas 
semanas, as crianças estiveram muito envol-
vidas com esta atividade. Leram, interpreta-
ram e discutiram com atenção a importância 
de destacar a pergunta e as informações 
relevantes dos enunciados, antes de esco-
lher a melhor estratégia para resolvê-los. 

Cada um apresenta a sua estratégia, 
compartilhando-a com os amigos. Aos pou-
cos todos vão ampliando os seus "jeitos" de 
resolver problemas. 

O ábaco foi apresentado aos pequenos 

guarani, Gê e Arauaque. No começo, os 
índios receberam bem os colonizadores 
depois houve abusos e exploração. Nos 
dias de hoje os índios querem ter suas ter-
ras demarcadas e manter sua cultura e 
tradições. Isso não significa que não pos-
sam usar produtos modernos e tecnologia 
avançada, como carro, computador etc.  

Texto coletivo 

CAMINHOS DA F4TB 
Já noticiamos nossa intenção de não 

fazer uma abordagem linear nos estudos 
da turma sobre as Américas e falamos tam-
bém sobre a necessidade de tratar de 
questões contemporâneas enquanto volta-
mos no tempo. 

Nas últimas semanas, a meninada tem 
trazido, com mais freqüência, o tema A-
quecimento Global. Na definição de Irene e 
Sofia "o Aquecimento Global é quando os 
gases do mal fazem com que os raios do 
sol virem seus prisioneiros." 

A cada encontro, o assunto reaparece 
na boca de um, de outro... notícias de jor-
nal nos têm chegado com expectativa de 
conversa.  

E é nesta conversa, a partir das leituras 
de jornal, que vamos inserir as Américas, 
sempre numa perspectiva relacional. O 
que anda acontecendo nos países ameri-
canos com relação a esses problemas? 
Quais são os países mais afetados? E as 
possibilidades de atuação de cada um? E 

F4M no Museu do Índio  

Crianças da Amazônia  

como uma importante 
"máquina de calcular" que 
nos ajudará nas nossas 
adições e subtrações. 

ENCONTRO MARÍTIMO 
Recebemos esta semana, 
Cyro, avô da Diana, que 
veio nós contar um pouco 
do que sabe sobre as 
Grandes Navegações. Ele 
encantou as crianças! Com 
um jeito manso de conta-
dor de histórias, ilustrou a 
conversa com desenhos e 
surpresas tiradas de uma 
sacola: cravo, canela, pi-

menta, batata, canoas, caravelas... Nossos 
pequenos mostraram-se sabidos e troca-
ram muitas idéias com o nosso convidado. 
Publicaremos no site da escola - no espa-
ço reservado para a F3T - o registro do rico 
encontro.  

F4M NO MUSEU DO ÍNDIO 
No dia da visita ao museu, fomos rece-

bidos pelo ex-cacique Werá-Djekupé 
(Brilho no Horizonte-Guerreiro ou guardi-
ão.) Ele também é conhecido por Marcelo 
Guarani. Sua tribo é do Espírito Santo. 

Ele nos contou a história do Brasil vista 
pelos índios. Quando os portugueses che-
garam aqui havia provavelmente 10 mi-
lhões de índios de várias etnias: Tupi-
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de todos, coletivamente? 
Neste contexto, o que tem sido respon-

sabilidade dos norte-americanos? O que 
sofreremos, povos da América Latina? 

Tentaremos construir um mapa sinali-
zando parte do que os jornais trazem de 
informação.  

A F4TB indica como um bom passeio a 
visita ao Museu Nacional, na Quinta da 
Boa Vista. 

É muito bom para levar estudantes e 
interessados por história. Lá nós podemos 
encontrar muitas coisas da pré-história, os 
costumes dos povos antigos, alguns ani-
mais, da mega fauna, sambaquis etc. 

Convidamos vocês! 
Texto coletivo F4TB 

VEIO PARA FICAR 
Emília chegou, diretamente do Sítio do 

Pica-Pau Amarelo, para acompanhar as 
F5, através de sua Gramática. No liv ro A 
Gramática de Emília, de Lobato, a boneca 
metida a gente dá dicas e traz reflexões 
muito bem humoradas acerca de nossa 
Língua. As histórias vividas por seus per-
sonagens a partir das classes gramaticais 
nos ajudam na difícil arte do bem escrever 
português. Por isto, afirmamos que Emília 
veio para ficar! 

TEATRO DE FANTOCHES 
A criatividade rolou solta nesta terça-

feira na F4TA. Durante as aulas de Biblio-
teca nossas talentosas crianças adotaram 
uma obra da Literatura Infantil para apre-

sentação com fantoches. 
Desde a divisão dos per-
sonagens, a organização 
do roteiro e a confecção 
dos próprios fantoches. 
Não faltaram ingredientes 
como empenho e dedica-
ção a nenhum dos quatro 
grupos. Nesse primeiro 
momento cada grupo apre-
sentou para seus colegas 
seu trabalho. Agora, está 
na hora dos colegas da 
Pererinha conferi rem as 
histórias “Um porco vem 
morar aqui”, “Capitão Cue-
ca”, “Fingindo de morto” e 
“Cachinhos de ouro e os 

Três Ursos”. O convite será feito pela própria 
turma na próxima semana. Pensam que aca-
bou? Tem mais! Agora vem o desafio maior: 
encenar lendas e contos do nosso continen-
te! 

MUSEU NACIONAL 
A visita da F5M ao Museu Nacional foi 

muito interessante. Nosso objetivo era co-
nhecer apenas os achados arqueológicos 
das Américas, mas é impossível ir a esse 
museu e não ver também a coleção egípcia 
e romana. Na verdade isso é muito bom, 
porque vai nos fornecer dados para um estu-
do mais detalhado sobre as civilizações. 

Ficamos impressionadas com os fósseis 
de dinossauros e da megafauna. Gostamos 
muito de ver a réplica do crânio da Luzia, o 
mais antigo das Américas, encontrado em 
Minas Gerais por um arqueólogo brasileiro. 

Maria Luiza e Juliana (F5M) 

MEDIEVAL 
Bernardo da F5T criou uma aventura me-

dieval e, através de um grande salto no tem-
po, nos transporta até a atualidade. Não dei-
xe de conferir no site, no espaço da turma. 

DE TODOS 
SEBINHO NAS CANELAS 

Sebinho nas Canelas promove troca de 
livros e cds infantis, dia 14/04, sábado das 
10h às 13h - Praça Pio XI - Jardim Botânico. 

Haverá também na ocasião: 
Oficina de massinha, manhã de autógra-

fos e contação de história, atividades mus i-
cais e artes. 

Para participar do evento traga um livro e/
ou CD para trocar! 

Em caso de chuva, uma nova data será 
agendada.  

Teatro de Fantoches  

Museu Nacional  


