
espalhamos todas as minhocas em cima de 
um jornal e conversamos bastante sobre e-
las. 

Como a minhoca se movimenta? Como é 
o seu corpo? Qual é o seu tamanho? 

Enrolar, esticar e arrastar foram alguns 
dos movimentos observados pelas crianças. 

Depois desse momento, levamos todas as 
minhocas para o canteiro dos jabutis. 

E a farra não acabou por aí. Pedro Henri-
que, na mesma semana, também nos pre-
senteou com mais minhocas, para a alegria 
dos amigos da turma! 

CASTOR: SÍMBOLO DO CANADÁ 
A Turma da Neve assistiu a um vídeo do 

Animal Planet chamado "Castores, os cons-
trutores". Os castores organizam diques para 
levar a água até as árvores para construírem 
suas tocas. 

Lá perto das árvores eles podem carregar 
galhos, gravetos e até outras árvores. 

As tocas têm um buraco no teto bem pe-
quenininho para eles respirarem. Elas têm 
berçário, dormitório e sala. A entrada é feita 
debaixo d'água e a comida também é guar-
dada lá.  

PARA TODOS 
FERIADO DE SÃO JORGE 

Lembramos que dia 23, segunda-feira 
próxima, não haverá aula. Neste dia será 
feriado de São Jorge em nossa cidade.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

PIMENTA NA PRAIA 
A Turma da Pimenta foi à praia do Forte 

da Urca. Lá, brincaram de comidinha, de pe-
gar água com balde, de tomar banho no chu-
veirão e muito mais... Apreciaram, também, 
a bela paisagem do encontro entre o mar e a 
pedra do Pão de Açúcar. 

As crianças observaram que a cor do mar 
estava bem diferente das fotos que vimos de 
Cancun, praia onde mora o menino mexica-
no Omar. 

Vejam algumas impressões do passeio: 
Gostei de brincar na areia.  

Rafael 
Gostei de ficar pegando água no balde e 

jogando na areia.  
Guilherme 

NOTÍCIAS DA BEIJOCA 
Envolvida com o projeto "Nossa história, 

nossa identidade", a Turma da Beijoca fará, 

na próxima semana, um lanche coletivo 
com frutas e outras delícias "favoritas".  

Enviaremos pela agenda uma etiqueta 
com os itens que as crianças escolheram e 
que irão compartilhar com os amigos. 

A partir da próxima terça-feira daremos 
início à atividade que inclui o empréstimo 
de um brinquedo trazido de casa pelas cri-
anças. Nosso objetivo é que todos possam 
compartilhar com os amigos da turma algo 
que seja significativo. Lembramos que os 
brinquedos devem vir marcados com o no-

me da criança e que na sex -
ta-feira os devolveremos. 
Certamente a farra vai estar 
garantida!  

MINHOCAS 
Nessa semana, a Turma da 
Minhoca recebeu uma super 
novidade: Joaquim trouxe um 
pote cheio de terra com mi-
nhocas, da fazenda onde 
passou o seu final de sema-
na. 
A curiosidade despertada na 
turma foi grande. Numa roda, 
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ONÇA RECEBE  BIÓLOGO 
A Turma da Onça recebeu a visita do 

Fausto, biólogo que veio conversar sobre a 
onça e outros animais da Amazônia. No 
mesmo dia, Rafael trouxe um grilo para a 
escola. Segue parte do texto coletivo da 
turma sobre o encontro:  

O Rafael trouxe um grilo. O Fausto dis-
se que existem grilos de muitas cores dife-
rentes e que eles são parentes da espe-
rança e do gafanhoto. Quando o macho 
esfrega uma pata na outra, faz um barulho 
e quer dizer que ele quer namorar. No 
bumbum dele tem dois furinhos para ele 
respirar. 

Ele contou a história do macaco coz i-
nheiro que pega os cocos pequenos das 
palmeiras e coloca nas pedras do chão 
quente até o outro dia. Depois, pega e co-
me o coco cozido. 

Fausto trouxe fotos da onça-pintada e 
da onça-parda. Deu para ver as pintas pre-
tas da onça-pintada que é negra. Ele tam-
bém mostrou fotos dos animais que a onça 
caça e come na Amazônia, do tipo tartaru-

ga, anta, queixada e capivara. 
Eles comem folhas. Brincamos 
de pique-onça e aprendemos que 
se cont inuarem a matar as flores-
tas com fogo ou cortando as ár-
vores, esses bichos não vão ter 
comida, vão morrer, a onça tam-
bém e a floresta vai virar um de-
serto... Não deixe de ler o texto 
completo no site da escola.  
Nosso passeio ao Jardim Botâni-
co foi transferido para a próxima 
quarta- feira. O lanche será coleti-
vo. 

Os castores são bonitinhos, têm orelhas 
bem pequenas, carregam lama com as 
mãos, usam o rabo para nadar e conseguem 
carregar um monte de gravetos e árvores 
com a boca. 

Eles são fabulosos, excelentes nadadores 
e muito trabalhadores. 

Gostamos muito do filme porque ele é 
fantástico!  

Texto coletivo da turma. 
Na próxima quinta-feira, iremos ao Barra 

Garden assistir a uma apresentação de pati-
nação no gelo. O lanche será coletivo. 

PALOMITAS 
Nesta semana, Diego, personagem da 

história Pepe, Diego e Guadalupe, de Cristi-
na Von, "saiu" das páginas do livro, repre-
sentado por um fantoche, para contar uma 
lenda mexicana sobre a origem do milho, 
além de trazer as palomitas (pipoca) para 
serem preparadas e saboreadas pelas crian-
ças. 

A Turma da Estrela também apreciou um 
pé de milho de verdade que foi aproveitado 
para diferentes propostas de artes. 

CARAVELAS AO VENTO 
Depois de terem feito a releitura de uma 

caravela de madeira e montarem outra de 
papelão, as crianças da Turma do Oceano 
estão "navegando" em busca de aventuras. 
Envolvidas com a história da Nau Catarineta, 
estão conhecendo a tripulação dessa embar-
cação e suas características. 

Esta viagem está apenas começando e os 
ventos estão soprando a favor dessa expedi-
ção que promete grandes descobertas, rumo 
ao Peru.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

NAU CATARINETA 
Dia 26, quinta- feira, teremos um dia muito 

especial! 
"Os Sobrados - Companhia teatral", com 

seus marujos, virá ancorar a Nau no pátio da 
escola. 

O espetáculo, " As aventuras e Desventu-
ras da Nau Catarineta", baseado no conto 
folclórico homônimo, Nau Catarineta, narra a 
história da viagem dos marujos portugueses 
em direção ao Brasil. 

A direção do espetáculo é de Mário Sér-
gio Medeiros e no elenco, Pedro Struchiner, 
nosso ex -aluno. O valor do ingresso para o 
espetáculo (R$8,00) será cobrado, para to-
dos os alunos, na próxima mensalidade. 

CACTÁRIO E CACAUEIRO 
A Turma da Amizade fez seu primeiro 

passeio do ano!  
Num clima de muita harmonia, a turma foi 

cantando da escola até o Jardim Botânico. 
Chegando lá, fomos direto ao cac tário. As 

Pé de milho na Turma da Estrela  Biologia na Turma da Onça  

Caravelas ao vento  



crianças ficaram encantadas com a beleza 
do lugar, a quantidade e variedade de cactos 
encontrada. Depois de entrarem nas estufas 
e apreciarem um por um, foi a hora de fazer 
um desenho de observação. Uma graça to-
dos sentadinhos com suas pranchetas, su-
per concentrados em suas produções. Em 
seguida, foram em busca do cacaueiro. Na 
porta do parquinho encontramos alguns pés 
já com o fruto,. Na sombra do cacaueiro de-
senharam também a árvore e o fruto.  

Ainda fizeram um delicioso lanche coletivo 
e foram brincar no parquinho.  

Tudo estava perfeito: as brincadeiras, a 
temperatura da tarde, o pé na areia, a sen-
sação de liberdade experimentada e a alegri-
a da garotada não nos deixam dúvidas de 
que esta foi uma tarde deliciosa!  

Deu até pena ir embora!  

A NOSSA VIAGEM AO MÉXICO 
A Turma do Mundo recebeu uma visita 

especial. Nossa visitante Lu - auxiliar da Pe-
reirinha - contou sua viagem a Cidade do 
México e Cancun. Disse que as águas eram 
cristalinas, que tinha uma ilha cheia de jóias 
chamada "Isla Mujeres" e que fez carinho no 
tubarão e nadou com golfinho. Disse que lá 
em Cancun só tem uma rua e não tem jeito 
de se perder. 

Na cidade do México as comidas são mui-
to apimentadas e, mesmo pedindo sem pi-
menta, tem pimenta. Os astecas pegavam o 
fio de uma planta que servia para fazer tear. 
Ela nos mostrou uma foto da planta e tam-
bém de uma catedral que é tortinha porque 
um dia a terra rachou porque foi aterrada 
mal. 

A Lu passou muito mal lá porque o Méx i-
co é muito alto, o sol bate mais forte e não 
dá para respirar. Só que ela era desconhec i-
da no país e acostumada com o Brasil, aí ela 
não sabia porque estava doente. Só quando 

dama, ele é o responsável pela coreografia 
que tem que estar na cabeça. 

Texto coletivo 

LIVRO DE LITERATURA 
Os alunos da F3 vão começar a ler o 

novo livro de literatura, já noticiado no infor-
me 502, mas agora sendo super aguarda-
do. É o livro, "Contos de Artimanhas e Tra-
vessuras", Ed Ática. 

LEITURA DO DIA 
Na F4TB, temos feitos alguns combina-

dos com relação à leitura em voz alta. Co-
meçamos sempre as aulas de Projeto lendo. 

Neste momento, fazemos a leitura de 
Hans Staden e todos assumem esta tarefa 
cooperativam ente. 

Ao mesmo tempo, temos proposto mo-
mentos de leitura em que precisam prepará-
la. A idéia é que possam treinar a leitura 
para se apropriarem do texto antes de dá-la, 
fazê-la um presente para os amigos. 

Assim, por exemplo, é que têm lido os 
textos de sua própria autoria, após terem 
feito os devidos acertos. Sempre combina-
mos previamente os "leitores do dia". 

Para a próxima semana a leitura será dos 
textos que a meninada tem trazido de Mano-
el de Barros - poeta-inspirador dos inventos 
que estão construindo. 

AS AVENTURAS  DE HANS STADEN 
Foi com o espírito aventureiro que a 

F4TA começou a desvendar, explorar e dis-
cutir criticamente a chegada dos europeus 
em nossas terras. Iniciou-se a leitura da 
obra “Aventuras de Hans Staden” de Mon-
teiro Lobato. A meninada leu entusiasmada 
a primeira parte do livro. O dia escolhido 
para iniciar essa leitura não poderia ser me-
lhor: 18 de abril, dia nacional do Livro Infan-
til. Aproveitamos para discutir a importância 
da literatura e todos ouviram atentos e curi-
osos a biografia de Monteiro Lobato. A tare-
fa foi concluída com a proposta de uma pro-
dução de texto poético sobre a biografia do 
escritor. Em breve, trechos das produções 
estarão no espaço da turma no site da es-
cola. 

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 
O estudo da comunicação marcou pre-

sença nesse início de semana na F4TA. 
Não bastasse ser um dos temas escolhidos 
pela turma para nosso Projeto, o passeio 
realizado na última semana trouxe novida-
des sobre as possibilidades de linguagens 
na comunicação. No dia 12, nossos meni-

ela chegou de viagem que as pessoas con-
taram que é comum ficar passando mal lá 
porque o clima é seco. 

Gostamos muito de conhecer a Lu. Ela 
falou um monte de coisas impressionantes 
e queremos viajar junto com ela. Será que 
a gente vai passar mal também? E no final 
ela ensinou a gente a falar "Muchas Grac i-
as", que é "obrigado" em espanhol. 

Texto coletivo 
Por causa do mau tempo, o passeio da 

Turma do Mundo para o Jardim Botânico 
foi adiado para dia 25, quarta- feira.  

TODO DIA É DIA DE ÍNDIO 
Pouco a pouco, as turmas de F2 vão se 

"embrenhando" na floresta. Esta semana, 
lendo o livro Crianças na Amazônia, co-
nhecemos o menino Kimiriê. Ele mora nu-
ma aldeia e está feliz com o arco que ga-
nhou. Aproveitamos a oportunidade para 
refletir sobre os índios e conhecer alguns 
povos que habitam a região Amazônica.  

Na biblioteca, assistimos ao vídeo "Tom 
da Amazônia" e com ele descobrimos a 
trajetória ao longo dos tempos de muitas 
nações indígenas no Brasil. Assim, nosso 
projeto caminha seguindo seu rumo e inau-
gurando alguns atalhos que colorem nos-
sos dias e os preenchem de muitos conhe-
cimentos e curiosidades. 

AQUARELA NA F3MB 
Após assistir à belíssima animação "O 

velho e o mar", que faz parte dos vídeos 
premiados pelo Anima Mundi, baseado na 
obra homônima de Hemingway, as crian-
ças experimentaram criar cenas de céu e 
mar com aquarela, explorando a transpa-
rência de tintas, as nuances suaves e in-
tensas, a mistura de cores. Planejamos um 
passeio ao ar livre, para pintar outras ce-
nas de céu e mar. Aguardem notícias. 

PASSOS AMERICANOS 
Gostamos muito da visita da Kátia e 
do Tom (pais do Flávio, F3MA). Eles 
vieram nos mostrar tipos diferentes 
de danças de salão. 
Nas aulas de Expressão Corporal 
nós estamos conhecendo o Tango e 
outras danças americanas. Eles nos 
apresentaram o soltinho, que é um 
Rock clássico que vem da América 
do Norte, o samba brasileiro dan-
çando junto e o bolero que veio da 
Espanha e foi alterado no México. 
Aprendemos que dançando junto, 
como é o cavalheiro que conduz a Passos americanos  
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nos e meninas estiveram em dois espaços: o 
Centro Cultural dos Correios e o Espaço Oi 
Futuro, onde fica o Museu das Telecomunica-
ções. Puderam conferir o trabalho de Ziraldo, 
a evolução das telecomunicações e o uso da 
linguagem eletrônica em um só passeio! A 
idéia era perceber os diferentes sinais, códi-
gos e linguagens que são possíveis nas co-
municações e nas artes. Em sala discutimos 
a importância da língua, mas concluímos que 
há outros sinais que não fazem uso de pala-
vras que podem ser utilizados na comunica-
ção entre grupos, assim como entre os povos 
do passado também. 

A Caixa Cultural, (Cinema 2 e galeria 1), 
na Almirante Barroso, nº 25, Centro, abriga 
uma nova exposição sobre Ziraldo, "O Eterno 
Menino Maluquinho", a partir do dia 25/4. Não 
percam!!! 

REUNIÃO DE PAIS 
Na próxima quinta-feira, dia 26, às 18h30, 

estaremos esperando pelos pais dos nossos 
alunos de F4M, F4TA e F4TB. Esse encon-
tro tem como objetivo uma conversa sobre 
como pensamos a avaliação na Sá Pereira e 
aproveitaremos para dar notícias sobre Pro-
jeto e Matemática. Não faltem! 

ANCORANDO NAS AMÉRICAS 
Este é o nome do Projeto da F4M! Parece 

que a leitura de Hans Staden nos mobilizou 
de verdade, trazendo um espírito aventureiro 
para nossas pesquisas. Com ele, vamos co-
nhecer esse enorme continente e desvendar 
suas identidades. 

ÉPOCA MEDIEVAL  
INVADE AS AMÉRICAS 

Num teste de Projeto, as crianças do 
Quinto Ano, foram convidadas a ler e inter-

Aquarela na F3MB  

pretar uma história de Dom Quixote, depois 
fizeram outra história inserindo-se no contex -
to da época. Aqui, a de Tomás Sobreira. Na 
próxima semana pretendemos publicar ou-
tras no site da turma. Aguardem. 

A história da história 
Era uma vez um colégio para cavaleiros 

mirins, havia de todas as classes: 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª e a última da escola mirim a 5ª classe. 

O colégio era cheio de armas: tiro ao alvo, 
clava, espada, escudo, lança etc. 

Havia provas para passar para o colégio 
juvenil, provas de todos os tipos: arma, luta a 
mão, corrida, e a que ninguém gostava, a 
escrita. 

Numa tínhamos que ver a velocidade do 
cavalo do inimigo comparando com a veloc i-
dade da sua arma a 150 metros de distância 
(Matemática). E na outra era para fazer um 
texto dos grandes cavaleiros (Português). 

Nesse colégio, um garoto chamado To-
más estava fazendo uma história, ele não 
conseguia pensar em nada, então, pensou 
em um menino chamado Tomás numa esco-
la normal lá no futuro que tinha Matemática, 
Português etc... 

Ele estava fazendo um teste e estava es-
crevendo uma história que era da escola de-
le, então, escreveu sobre ele. 

F5M 

F5T NO MUSEU 
Fomos ao Museu Nacional, na Quinta da 

Boa Vista e, logo ao chegarmos, fomos apre-
sentados a nossas guias que nos contaram 
uma curiosidade: o museu, antes, era o palá-
cio onde a família real viveu. 

Depois disso, vimos muitos meteoritos e 
ouvimos explicações super interessantes. 
Em seguida, partimos para conhecer a mega 
fauna, com as preguiças gigantes, o tigre 

dente-de-sabre (ilustração) e outros fósseis. 
Em nosso percurso, passamos pela pré-
história e adoramos ver a variedade de di-
nossauros e ouvir sobre eles. Na seção dos 
índios brasileiros, vimos belos trabalhos e 
soubemos de histórias bastante curiosas. As 
múmias naturais (sul-americanas) e não na-
turais (egípcias) nos aguçaram a curiosidade 
e, então vimos uma réplica de “Luzia”, um 
dos crânios humanos mais antigos da Améri-
ca. Finalmente, chegamos à América pré-
Colombiana, onde apreciamos muito da vas-
ta cultura dos vários povos. 

Fizemos uma linda viagem de uma hora e 
meia, que nos mostrou um resumo de mi-
lhões de anos de nosso mundo, e um mosai-
co de nossa bela América. Valeu!  
Texto de Gabriel, Lucca L. e Pedro e ilustra-

ção de Isabela 

DE TODOS 
ESTOU PERDIDO! 

Meu deus, onde estou? Fui raptado? Me 
perdi? O que está acontecendo? 

Minha dona se chama Nina, ela me perdeu 
na Festa de encerramento de 2006! 

Tenho o nome dela na parte inferior! Sou 
um pandeiro. 

Se alguém me viu, ou sem querer me pe-
gou, avise ao colégio! S.O.S 

Nina Mello (F5T)  

F5T no Museu  


