
nosso próprio brinquedo: usamos farinha, 
sal e diferentes cores para fazer uma 
massinha de modelar muito especial! 

VISITA MUSICAL 
A Turma da Estrela recebeu uma visita 

muito especial. Kátia e João, pais do Vi-
cente, vieram tocar e cantar músicas que 
têm feito parte do dia a dia na escola. 

Fomos presenteados com um aranjo 
especial para "La Bamba" e "La Cucara-
cha", que primeiro apreciamos e depois 
nos levaram a dançar. 

As crianças puderam tocar o bongô e 
descobriram que "La Bamba" foi o primei-
ro rock gravado na América. 

FESTAS PEDAGÓGICAS 
As crianças da Pereirinha já começa-

ram a se preparar para as festas do final 
de maio. Em breve divulgaremos as datas 
e horários. 

FAUNA AMAZÔNICA 
A Turma da Onça começou o passeio 

pelo Jardim Botânico muito animada. To-
dos queriam saber o que estava escrito 
nas placas, descobrir o nome das árvores 
e saber de onde eram. 

Ao longo do caminho, alguns admira-

PARA TODOS 
ANTES DO CORAL 

Na próxima quarta -feira teremos, às 
18h, antes do Coral, a apresentação de 
um vídeo do espetáculo de encerramento 
do 16º Laboratório Coral de Itajubá, em 
julho de 2003. São 15 músicas apresenta-
das com um fio narrativo, cujo ensaio e 
criação foram feitos durante a semana do 
evento, que tinha o Fernando como um 
dos três regentes. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

LANCHE E PRAZO ADIADOS 
O lanche coletivo da Turma da Beijoca, 

com os alimentos prefe ridos das crianças, 
será depois do feriado. Enviaremos pelas 
agendas etiquetas com as opções escolhi-
das pelas crianças. 

Aproveitamos para esticar o prazo do em-
préstimo de brinquedos, para que todos pos-
sam desfrutar deles por mais tempo. 

QUANTO MEDE? 
Depois de descobrirem 

que uma caravela mede 
aproximadamente 20 me-
tros, as crianças da Turma 
do Oceano ficaram curio-
sas para saber quanto e-
las próprias medem. Com 
uma fita métrica descobri-
ram suas alturas e, deita-
das no chão do pátio, u-
sando seus corpos como 
unidade de medida, che-
garam à conclusão que o 
comprimento de uma ca-
ravela é duas vezes maior que a distância 
que seus corpos preencheu. 

BRINQUEDOS NA TURMA DA MINHOCA 
Os brinquedos trazidos pelos amigos 

da Turma da Minhoca estão sendo motivo 
de muita diversão. Fizemos um grande 
troca-troca no pátio e, assim, as crianças 
puderam perceber o quanto pode ser pra-
zeroso emprestar e dividir. 

Nesta semana resolvemos produzir 
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Turma da Minhoca fazendo massinha 

Kátia e João na Visita Musical 



parte dessa "aula-conversa" que terminou 
num grande lanche coletivo. 

Aproveitamos para solicitar caixas de 
leite (limpas e vazias) para uma atividade 
de artes. 

PIMENTAS E MASCOTES 
A Turma da Pimenta foi presenteada 

com dois pés de pimenta de espécies dife-
rentes. 

Em uma rodinha, com 
olhares curiosos, as cri-
anças observaram e com-
pararam as duas, obser-
vando suas traçando se-
melhanças e diferenças. 
Fizemos, também, duas 
votações para escolher 
os nomes de nossas 
"mascotes" e, então, as 
batizamos de Chilli e Pi-
mentão. Estão no pátio 
da frente para que pos-
sam pegar sol, chuva e 
vento. Assim, poderemos 
observar, diariamente, as 
transformações que so-
frerão. 

PATINAÇÃO NO GELO 
A Turma da Neve foi ver 
uma apresentação de pa-
tinação no gelo, no Barra 
Garden. 
A Simone, que é a patina-
dora, raspou o gelo e deu 
pra gente sentir. 
Um trator limpou o gelo 
dando uma raspadinha 

ram passarinhos e todos ficaram bem qui-
etinhos, encantados diante de um esquilo 
leve e serelepe. 

O biólogo Fausto trouxe informações 
sobre plantas da Amazônia. O fruto da 
palmeira, murumuru, por exemplo, servia 
de alimento para preguiças gigantes 
(tinham cerca de 7m). A barba de velho, 
outras bromélias, os líquens, a vagem, a 
diversidade de sementes também fizeram 

muito maneira. 
Enquanto isso, a Simone se esquenta-

va. Durante a sua apresentação ela fez 
piruetas e movimentos muito legais. Ela 
deu um salto que fez o maior barulhão. 
Ela explicou que tinha um protetor de ore-
lhas e de cabeça, outro de cotovelos e 
joelhos, luvas para as mãos e também 
nos mostrou os patins. 

O boneco de "neve" (de plástico) anda 
no gelo quando alguém o empurra. 

Na apresentação, a Simone colocou 
uma música muito legal que era do Tom 
Jobim. 

A apresetação foi magnífica! 
No final, tiramos uma foto num tapete 

igual à neve. Atrás dele tinha um painel 
com as montanhas do Canadá. 

Texto coletivo 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Capistrano de Abreu, 29                           

TURMA DO MUNDO  
E JARDIM ENCANTADO 

A Turma do Mundo recebeu dois novos 
amigos: Luiza e Guilherme. Sejam bem 
vindos! 

A ida ao Jardim Botânico parece mes-
mo encantada. Pela segunda vez precisa-
mos adiá-la. Vamos torcer para a sexta -
feira, dia 11, começar com uma manhã de 
sol, porque todos estamos muito anima-
dos para o passeio. . 

DIA DAS CRIANÇAS MEXICANO 
No 30 de abril os mexicanos comemo-

ram o Dia da Crianças. Como a Turma do 

 

Turma da Onça no Jardim Botânico 

`Pimentas na Turma da Pimenta Simone e a Turma da Neve no Barra Garden 



Mundo e a Turma da Amizade andam 
muito sintonizadas com as terras e os cos-
tumes mexicanos, faremos uma festa na 
quarta-feira. Já construimos a piñata de 
doces e escolhemos algumas brincadeiras 
típicas. Na Turma do Mundo, quem quiser 
pode trazer um lanche mexicano para 
compartilhar com os amigos. 

A tarde de brincadeiras, da Turma da 
Amizade, vai contar com um lanche sur-
presa. 

No dia seguinte as turmas irão conhe-
cer a fábrica de chocolates Chéz Bonbon. 

VISITA NA TURMA DA AMIZADE 
A Turma da Amizade recebeu a visita 

especial dos pais da Giovana. Eles conta-
ram que passaram a lua de mel no Méxi-
co. 

Com muito carinho e organização, pre-
pararam uma apresentação com projeção 
de fotos e mapas. Trouxeram também a 
imagem de uma nota de “peso” (moeda 
local) e um desenho maia. 

Carlos e Ana Beatriz contaram sobre as 
paisagens, os arrecifes de corais, as pra i-
as maravilhosas, a diversidade da fauna 
(principalmente a marinha), a língua espa-
nhola, os passeios turísticos e como os 
maias construíram a Pirâmide do Sol. 

A turma ficou sabendo que ela tem 365 
degraus e que, em um único dia do ano, a 
sombra dos seus degraus tem a forma de 
uma serpente. E que, dentro da pirâmide, 
quando batemos palmas, o eco nos dá a 
sensação de ouvir o canto de uma águia. 

A visita foi maravilhosa! As crianças 

por conta da altitude. Há, inclusive, uma 
crença de que isso é uma “bruxaria”! 
Mesmo assim, ela viu coisas interessan-
tíssimas: as pirâmides do Sol e da Lua; 
uma planta cujos espinhos e fibras eram 
puxados de tal forma que se transforma-
vam em material de costura, além de ter 
sua seiva usada com fins medicinais; 
uma enorme catedral que está se incli-
nando devido ao terreno ter sido aterra-
do; e os grupos de “mariachis” que can-
tam nas ruas, principalmente para os 
turistas. 

Enfim, aprendemos muito e adoramos 
as fotos! 

Texto coletivo 

DIFERENTES ESTRATÉGIAS 
As crianças da F2T estão resolvendo 

algumas situações-problema utilizando 
diferentes estratégias. 

No final, todos mostram seus jeitos e, 
juntos, descobrem que há mais de uma 
forma de resolver. Veja no site da esco-
la, no espaço da F2T, o procedimento 
original que algumas crianças usaram. 

OBJETOS, MÚSICAS E LENDAS 
As turmas da F2, além das muitas 

leituras que andam fazendo, têm partici-
pado de gostosos momentos de conta-
ção de histórias. Priorizamos, neste mo-

Ana Beatriz e a Turma da Amizada, na visita com João, pais da Giovana 

aprenderam muito e no final ainda sabo-
rearam deliciosos nachos! 

VISITA CURIOSA NA F5M 
Agora foi a vez de Luciana Moreira, 

da Pereirinha, visitar a F5M. Ela veio 
nos contar sobre sua viagem a Cancun 
e à Cidade do México. Falou dos golfi-
nhos, tubarões e tartarugas marinhas, e 
também das águas cristalinas que viu 
em Cancun. 

Na Cidade do México, como acontece 
com muitos turistas, ela sentiu-se mal 

Luciana Moreira, da Pereirinha, em visita à F5M 
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5    ALVARO LUIZ M DE ABOIM COSTAF3MA 
 

Aniversariantes 
de 30/4 a 6/5 

mento, lendas de origem indígena da regi-
ão norte do Brasil. Com encantamento as 
crianças vêm se apropriando do estilo 
desse tipo de narrativa e, juntos, vamos 
criando nossas histórias. 

Nas aulas de Artes, Teatro e Música a 
cultura índigena tem sido também fonte de 
inspiração. 

A leitura do livro "Crianças da Amazô-
nia" anda de vento em popa, revelando 
para todos os modos de viver de "povos" 
da Amazônia - índios, seringueiros e qui-
lombolas. 

APRESENTAÇÕES NA F4TB 
Iniciamos as apresentações dos grupos 

sobre os temas relacionados aos pionei-
ros das Américas. O primeiro tema foi Arte 
Rupestre. A idéia é fazer uma apresenta-
ção por semana para ter tempo de apro-
fundar, olhar mais de perto e um pouqui-
nho mais cada assunto. 

F3 NO FORTE 
Nas próximas semanas as F3 vão ao 

Forte de Copacabana, de onde poderão 
apreciar o mar de Copacabana e da Praia 
do Diabo. Essas lindas paisagens vão ins-
pirar nossos meninos e meninas em seus 
desenhos e pinturas sobre o tema. Os lan-
ches serão coletivos. 
 

Dia 7, segunda-, F3T e F3MB. 
Dia 9, quarta-feira, F3MA. 

OS GRANDES PROFESSORES 
As crianças da F3MA brilharam na a-

presentação do seminário sobre "Os gran-
des navegantes"! 

Foi uma boa troca de conhecimentos 
com as crianças da F3MB - convidadas a 
assistir - que estão estudando sobre o 
mesmo tema. 

Todo o nervosismo e emoção se trans-
formaram em sensação de dever muito 
bem cumprido. 

Parabéns, crianças! 
No site da escola, no espaço reservado 

à F3MA, fotos do acontecimento que dei-
xou a todos muito empolgados e orgulho-
sos. 

AMYR KLINK NA F3MB 
Depois de muitas pesquisas sobre na-

vegadores que fizeram importantes expe-
dições, estamos conhecendo as viagens 
de Amyr Klink, principalmente a circuna-

vegção pelo pólo norte, seguindo a rota do 
albatroz. Materiais sobre o navegador e as 
terras geladas serão bem-vindos. 

Estamos aguardando o livro "Contos de 
Artimanhas e Travessura", Ed Ática, já 
pedido em dois informes, para começar a 
leitura. 

UM TOTEM  PARA A F4TA 
Em seus estudos sobre comunicação e 

linguagem, a garotada da F4TA descobriu 
que os grupos e povos podem utilizar dife-
rentes sinais, símbolos e gestos para se 
comunicar e expressar. Foi no desvendar 
dos códigos não verbais, ou seja, do uso 
das cores, formas e símbolos para a ex-
pressão de grupos e sociedades que se 
depararam com os tótemes, utilizados por 
povos americanos. Uma pesquisa foi feita 
e cada um trouxe para o grupo informa-
ções, relatos ou figuras. Discutiram a ori-
gem dos tótemes, os outros significados 
para a palavra nova. A partir daí, cada 
grupo escolheu e planejou um totem para 
a F4TA. Vários questionamentos foram 
feitos, cada grupo apresentou seu projeto 
desenhado e defendeu sua idéia. Agora, 
está na hora de confeccionarmos um to-
tem para a turma! 

APOSTILA NOVA PARA AS F4 
As crianças levaram uma apostila que 

nos acompanhará na leitura de Hans Sta-
den. Conversamos sobre a importância de 
mantê-la na mochila e preservá-la. Talvez 
o uso de uma pequena pasta seja uma 
boa opção. Atenção! Algumas crianças 
ainda não têm o livro. 

CARTAS AOS AUTORES 
Quem nunca teve vontade de escrever 

ao autor de um livro que acabou de ler? É 
isso que estamos propondo às crianças 
das F4: escrevam. Depois vamos expor as 
cartas na Biblioteca e até, quem sabe, en-
viá-las. 
“Caro Ricardo Azevedo, 

Meu nome é João. Eu adorei o livro 
‘Trezentos Parafusos a Menos’. A história 
é muito engraçada! Os seus livros são 
muito legais! Nesse livro você diz coisas 
que outros escritores infantis não diriam. A 
parte que achei mais engraçada é o co-
meço, quando você diz as manias do seu 
Luiz, os pensamentos da Tatiana e o vício 

de Dona Ruth em emagracer. 
Acho que agora você deveria criar um 

livro com uma história de suspense e a-
ção, uma história emocionante, chamada 
‘O Aventureiro Mirim’, com bastante texto 
e mais ou menos imagens. 

Um beijo do João Vítor” (F4M) 

Luciana Sandroni  
Sobre Ludi vai à praia 

Eu adoro esse livro; já é a terceira vez 
que estou lendo. Você deve detestar pes-
soas como a professora da Ludi. Então 
por que você fez uma pessoa tão má? Eu 
e você detestamos a poluição. É um hábi-
to horroroso jogar lixo no mar e em todo 
lugar. Não sei você, mas eu penso na Ludi 
como uma heroína, ela é sonhadora. 

Você, quando criança, devia adorar na-
dar. É por isso que agora escreve sobre o 
mar? Você sempre quis ser escritora de 
livros infantis? O desenho da capa do livro 
é lindo, foi feito à mão? Ah! Esta leitura foi 
uma ótima aventura aquática, me senti 
mesmo no fundo do mar. 

Sofia (F4M) 

SACOLA NO PEREIRÃO 
Para garantir um Pereirão diferente, a 

escolha dos jogos se deu por sorteio. Um 
dos participantes "colocava a mão na sa-
cola" e assim decida qual seria o jogo! 

A F3T jogou queimado com duas bolas, 
demonstrando habilidade e atenção para 
se desviar das mesmas. A F4TA partici-
pou de partidas de basquete, com uma 
torcida animada. 

DE TODOS 
"A CANETA E O PAPEL" 

Será no próximo dia 7, às 19h, o lança-
mento do livro infantil "A Caneta e o Pa-
pel", deGustavo Porto Ribeiro, pai de He-
lena de Medina, nossa ex-aluna, na Livra-
ria do Armazém Digital, Shopping Design, 
Leblon. 


