
rios sobre o cenário e as características 
dos personagens e, em coro, anunciaram: 
"Nós não gostamos, nós amamos! Os ato-
res iam gostar de ver o nosso teatro tam-
bém!" 

Na próxima quarta-feira, iremos ao Espa-
ço Cultural da Marinha. O lanche será coleti-
vo. 

NIÑOS E NIÑAS 
No México, o dia das crianças é 30 de 

abril. Como não teríamos aula nesse dia, 
escolhemos a última sexta-feira para feste-
jarmos um dia especial na Turma da Estre-
la: o "Dia del Niño". As crianças esperaram 

ansiosas. 
Vestidas com suas fantasias pre-
diletas, prepararam creme de aba-
cate e guaca mole com tortilhas. 
D. Maria preparou a pipoca e a 
mesa foi enfeitada com um som-
breiro e pimenteiras. Depois des-
se lanche especial, fomos bailar 
com o Jean, que organizou uma 
banda com as crianças. 
Depois de muito confete e serpen-
tina, uma surpresa nos aguardava 
no pátio de trás: uma "piñata" re-
cheada com bombons e pétalas 
de rosas. Essa tradição mexicana 
também pôde ser apreciada quan-
do fomos à Pereirona para assistir 
"Piñata", uma animação em 3D 
que encontramos no site www.
youtube.com. Foram dias muito 
especiais. 

CAMINHO PARA A PIMENTA 
A Turma da Pimenta vinha de-
monstrando um grande interesse 
em conhecer melhor os bichos do 
México. Aproveitamos para avaliar 
o que já havíamos pesquisado e 
descoberto sobre esse país e con-
versar sobre o que ainda gostaría-
mos de aprender. A maioria da 
turma citou algum bicho como fo-
co de curiosidade. 

PARA TODOS 
AULAS PASSEIO 

Como todos sabem, os passeios na Sá 
Pereira são dias letivos normais. Estão 
sempre relacionados aos projetos que as 
turmas desenvolvem, ampliando as oportu-
nidades de aprendizagem e contribuindo 
para uma maior contextualização do traba-
lho em sala de aula. Têm, portanto, uma 
dimensão pedagógica muito importante. Os 
museus, centros culturais, parques, fábri-
cas, oficinas, espaços de lazer que nossa 
Cidade pode nos oferecer são cenários 
significativos de aprendizagem. A 
sala de aula divide, com eles, di-
versas oportunidades de aquisi-
ção de novas informações e co-
nhecimento, desde de que haja 
um planejamento para essa expe-
riência, no qual se projetem os 
passos básicos, um planejamento 
minucioso, para que essas experi-
ências sejam, realmente, significa-
tivas. Quem falta em dia de pas-
seio, não perde só a convivência. 

Pensados para serem mensais, 
nem sempre conseguimos que se 
realizem assim, devido a fatores 
como clima e calendários dos e-
ventos. E acontece de uma turma 
deixar de passear em um mês e 
acumular dois passeios para o 
mês seguinte. Sabemos que isso 
deve ser evitado para não causar 
desequilíbrios no orçamento fami-
liar, mas o que fazer se aquela 
exposição, filme ou espetáculo, 
tão importantes para um determi-
nado grupo, não vão estar em car-
taz no próximo mês?  

Quando isso acontecer, conta-
mos com a compreensão de vo-
cês. E não ultrapassaremos, a 
menos em caso excepcionalíssi-
mo, o número de quatro passeios 
por semestre. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

NAU NO OCEANO 
A Turma do Oceano está envolvida com 

os ensaios da Nau Catarineta, que irá apre-
sentar na Festa Pedagógica. Para buscar 
inspiração para seus personagens e fanta-
sias as crianças viveram uma tarde muito 
especial, na Pereirona. Assistiram ao espe-
táculo "As Aventuras e Desventuras da 
Nau Catarineta", do grupo "Os Sobrados - 
Companhia Teatral". 

No final do espetáculo, fizeram comentá-
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PASSEIO À VISTA! 
Na próxima quinta-feira, a Turma da Mi-

nhoca fará o seu primeiro passeio. Iremos 
ao Jardim Botânico para observar o espa-
ço, os bichinhos que vivem por lá e brincar 
com os amigos. 

Se for possível, pedimos que as crianças 
venham calçadas com uma sandália de 
velcro. A camiseta da escola é imprescindí-
vel. Nesse dia faremos um piquenique e 
todos devem trazer um lanche que possa 
ser compartilhado. 

Começaremos, então, a trilhar um novo 
caminho: a fauna e a flora mexicanas. 

A temporada de pesquisa está aberta! 
Materiais que possam enriquecê-la serão 
bem-vindos. 

CONTANDO HISTÓRIAS 
Na volta do feriado, as crianças da Tur-

ma da Onça aproveitaram para recontar as 
histórias dos livros emprestados da biblio-
teca. Em duplas, contaram e ouviram seus 
parceiros com atenção e alegria. Marina e 
Flora se arriscaram um pouco mais, con-
tando para o grupo todo. A idéia foi aprova-
da e, por isso, a cada segunda-feira, duas 
crianças serão as contadoras de história. 

TURMA DA NEVE VAI VIAJAR! 
Depois de conhecermos o Canadá, ex-

plorando principalmente as regiões gela-
das, estamos planejando uma viagem à 
Patagônia. As crianças estão escolhendo o 
meio de transporte que mais lhes agrada. 
Suas opções têm variado entre aviões, na-
vios, submarinos e até mesmo o dorso das 
andorinhas-do-ártico. 

O importante é dar asas à imaginação e, 
brincando, aprender sobre os nossos vizi-
nhos da Patagônia chilena e argentina. 

Para embarcarmos na aventura, pedimos 
aos pais que enviem, na próxima quarta-
feira, uma maleta com uma muda de roupa 
adequada para o "frio" que iremos enfrentar 
lá! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

MUDANÇA NO CALENDÁRIO 
A Mostra de Artes, agendada para 26 de 

maio, precisa ser adiada. Crianças e pro-
fessores querem um pouco mais de tempo 
para finalizar os trabalhos que gostariam 
de apresentar. A data provável é dia 2 de 
junho. Confirmaremos logo que tivermos 
certeza. 

TRULÉU DA MARIETA 
"Quem conta um conto aumenta um 

ponto". As crianças da F3MA confirmaram 
esse dito popular ao assistirem a versão da 
Nau Catarineta encenada pelo grupo "Os 
Sobrados". Todos concordaram que, nas 
duas versões, inclusive no nosso mural, o 
humor está muito presente; mas vejam a 
comparação que foram capazes de fazer 
depois do espetáculo: 
 

"Na nossa versão, tudo começou quan-
do as três saloias, filhas do capitão, foram 
sequestradas e a Nau Catarineta vai en-
frentar tempestades e sereias para salvar 
as filhas do capitão. 

Na versão deles, tudo começou no dia 13 de 
agosto, dia em que o diabo saiu do inferno para 
se vingar das pessoas da terra. 

Nesse exato momento uma saloia chega 
em Portugal porque não pode viajar na Nau 
Catarineta..." 

Benjamin Giacomin 

Turma da Onça contando histórias 

Grupo Sobrados apresentando a Nau Catarineta. No centro, Pedro Struchiner, nosso ex-aluno. 



friador até virar barra de choco-
late e bombom. E tinha um ovo 
de páscoa gigante. Comemos 
sanduíche, biscoito com calda 
de chocolate derretida, banana 
com chocolate, e fizemos nosso 
próprio bombom. Todo mundo 
que entrava na fábrica tinha 
que colocar uma touca. Foi mui-
to, muito bom!" 

Texto coletivo 

FAZENDO ARTE 
As crianças da F2T se inspira-
ram em diversos artistas e cria-
ram árvores coloridas usando 
aquarela e muita criatividade. 
Com muita imaginação, trans-
formaram alguns objetos da 
natureza em belos trabalhos. 
Os resultados poderão ser a-
preciados na Mostra de Artes. 

PASSEIO À VISTA 
Em clima de floresta, as crian-

ças da F2 irão passear no Jardim Botâni-
co. F2M na terça-feira, F2T quinta. 

Dessa vez, além de usufruirmos as 
delícias e belezas desse espaço mágico, 
iremos apurar o olhar, descobrir detalhes 
da natureza e apreciar as características 
e a procedência das árvores. Aproveitare-
mos a oportunidade para uma aula de 
artes visuais ao ar livre. Na Mostra de 
Artes vocês conhecerão as produções. 
Planejamos também um gostoso piqueni-
que, por isso o lanche deve será coletivo. 

NAU DE SUCATA NA F3MB 
A novidade da semana foi a nau de 

sucata que o Danilo e o João Antonio 
construíram no feriado. Gostamos tanto 
da idéia que vamos tentar construir uma 
aqui na escola. 

Para a atividade, pedimos que cada 
criança traga uma lata e uma garrafa pet 
pequena. 

Estamos aguardando, também, materi-
ais sobre as terras geladas. 

NAU CATARINETA 
No último dia 26, a F3T assistiu à apre-

sentação da Companhia Teatral "Os So-
brados" que trouxe até nós a história da 
Nau Catarineta. Foi uma tarde de festa! 
Nossas crianças cantaram com o elenco 
e curtiram muito essa divertida aventura. 
Assistir ao espetáculo foi importante. Vai 

PIÑATA 
Quarta feira, a Turma da Amizade come-

morou o dia das crianças, mexicano, em 
clima de festa. Depois de assistirem a duas 
animações e verem, em livros, algumas 
imagens da piñata, construíram uma para a 
turma. Ela ficou linda! Muito colorida, cheia 
de doces e brinquedinhos dentro! Depois 
de rompê-la e de saborearem as balas, 
aprenderam algumas brincadeiras mexica-
nas. Foi uma farra no Pereirão! Finalizaram 
o dia com uma surpresa deliciosa: Sorvete! 

DIA DA CRIANÇA MEXICANO 
A Turma do Mundo teve uma semana 

muito diferente. As crianças relataram es-
sas experiências: 

"A gente fez uma Piñata, dura, resistente 
e retangular que o Tiago conseguiu estou-
rar. Nós batemos muitas vezes com pau de 
vassoura, os olhos vendados e um chapéu 
mexicano. Comemos bastante bala e ti-
nham alguns brinquedos lá dentro. Brinca-
mos de "El raton e El gaton" e de "Galina 
Cega". O nosso dia das crianças mexicano 
foi muito bom. 

Na quinta a gente foi na fábrica de cho-
colate Chez Bonbon, que significa casa do 
bombom. 

O Márcio nos guiou pela fábrica, conhe-
cemos as máquinas e a história do cacau. 
Vimos ele passar pela derretedeira, pela 
temperadeira, trepidadeira e pelo túnel res-

ajudar os pequenos na "construção" de 
seus personagens e a conhecer melhor o 
"tempo" da comédia. Afinal, logo, logo, 
serão eles que apresentarão uma nova 
versão da Nau Catarineta. Aguardem! 

PASSEIO AO FORTE 
Confirmando, as F3 vão ao Forte de 

Copacabana apreciar a belíssima e inter-
nacionalmente conhecida Praia de Coap-
cabana para buscar maior inspiração e 
pintar marinhas. 

Remarquem suas agendas para as 
próximas semanas: 
Dia 8, terça-feira, FT3 
Dia 9, quarta-feira, F3MA 
Dia 16, quarta-feira, F3MB 

F4TB BRINCA E INVENTA 
Na última quinta-feira, aproveitando a 

visita dos pais para a reunião, a turma 
expôs os seus inventos inspirados no po-
ema Fazedor de Amanhecer e outras 
”inutilezas”, de Manoel de Barros. Foram 
muitas as invenções a serviço dos sonha-
dores: Tapete Teletransportador, Fios da 
Realidade, Capacete da Imaginação, Pi-
jama Musical, Carrinho Mordomo 3000, e 
muito mais! Em breve, publicaremos os 
inventos no site da escola. 

A partir de agora, as crianças estarão 
envolvidas com o projeto de correspon-
dência com os autores dos livros lidos e 
preferidos, emprestados da Biblioteca. 
Levarão uma ficha, colada no caderno, 
para o próprio controle e organização. No 
último Informe, divulgamos um dos textos 
que resultaram de um ensaio para a ativi-
dade. Agora, a atividade será um pouco 
mais dirigida. 

Errata: o texto publicado no último in-
forme é de autoria de Sofia, da F4TB. 

DESVENDANDO AS EXPRESSÕES 
POPULARES 

Você conhece alguém que “fale pelos 
cotovelos”? A partir do desdobramento de 
uma das atividades da apostila sobre a 
obra Hans Staden, a F4TA foi desafiada 
a “botar o pé na estrada” e pesquisar, em 
casa, expressões populares. A meninada 
se empenhou e muitas expressões surgi-
ram na sala. Conhecidas ou não pelo gru-
po, as expressões pesquisadas eram li-
das e refletidas com curiosidade e bom 
humor. Todos compreenderam que essas 
expressões surgem da própria dinâmica 
da língua ou pela divulgação em meios 

 

Piñata da Turma da Amizade 
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de comunicação de massa. A partir do con-
tato com essas frases que chegam de re-
pente e se tornam parte da linguagem de 
um grupo ou até mesmo de um povo, nos-
sas crianças buscaram seu significado e as 
ilustraram. Os trabalhos estarão expostos 
no mural da entrada; agora, vê se "quebra 
um galho", "dê as caras" e aprecie a pes-
quisa e a criatividade das nossas crianças. 

OUVINDO OS PAIS DE F4 
Na última reunião de pais, quando tratá-

vamos das mudanças no processo de ava-
liação que ocorrem nessas turmas, fomos 
questionados sobre a relação estabelecida 
entre os conceitos que são atribuídos e o 
nível de autonomia das crianças, tratado 
como ajuda, na apostila que fizemos sobre 
avaliação, pois achávamos que o termo 
teria mais significado para as crianças. Al-
guns pais nos fizeram pensar que a relação 
poderia ser compreendida por elas de for-
ma negativa, como se pedir ajuda fosse 
ruim e não necessário para todos que que-
rem continuar aprendendo. Resolvemos, 
então, recolher as apostilas e fazer uma 
revisão. Esperamos que o texto tenha fica-
do mais adequado como ferramenta para 
conscientizar as crianças sobre o que é ser 
avaliado, como avaliamos, para que, por 
que e para quem precisamos comunicar o 
resultado da avaliação. 

NAU CATARINETA 
"O espetáculo Nau Catarineta a que as-

F2T fazendo Arte 

sistimos no dia 26, teve tudo a ver com o 
Projeto "Ancorando nas Américas", da 
F4M. Contava sobre a viagem de um barco 
que veio de Portugal para o Brasil na épo-
ca da expansão marítima portuguesa. 

Com humor, os atores falaram dos acon-
tecimentos reais como a dificuldade de ali-
mentação, as superstições, a hirearquia 
marítima e os perigos: calmarias, recifes, 
tempestades etc. Tudo era um pouco exa-
gerado, mas muito cômico! 

No final, tudo correu muito bem e foi 
muito divertido." 

Texto coletivo 

ESTE EU INDICO! 
As turmas do Quinto Ano iniciaram o 

Projeto "Este eu indico", que propõe a pro-
dução de resenhas para os livros da biblio-
teca da escola. Os livros e suas resenhas 
ficarão numa caixa para que todas as tur-
mas possam tirar proveito. Fiquem com 
uma amostra do que analisam as crianças 
a partir da leitura: 
 

Livro: Sangue Fresco 
Autor: João Carlos Marinho 
Ilustrador: Alê Abreu 
Editora: Global 
Resenha: Se você gostar de livros policiais, 
este é o livro certo. Na verdade, se quiser ler 
“Sangue Fresco”, eu recomendo primeiro ler 
“O Gênio do Crime” que é o primeiro livro da 
série. Na história, crianças de diferentes es-
colas são raptadas em São Paulo e levadas 

até o meio da Floresta Amazônica, onde e-
xistia uma corporação chamada “Fresh Blo-
od Corporation”. Lá, em vez de adultos doa-
rem sangue, são as crianças que doam o 
sangue que é usado como remédio. 

O Gordo ou Bolachão, garoto normal 
que em o “Gênio do Crime” vira um grande 
detetive, tem que fazer alguma coisa por-
que pegar sangue de crianças é ilegal. O 
que será que vai acontecer? 

Eu recomendo para crianças de 9 e 10 
anos. Boa leitura! 

João Barcellos- F5M 

DE TODOS 
NOVOS TALENTOS 

Victor Jobim, ex-aluno da escola, faz 
parte do Grupo Quarta Parede, que está 
em cartaz na sede da Cia de Teatro Con-
temporâneo, Rua Conde de Irajá, 253, on-
de apresentam "Funcionárias do Lar", diri-
gido por Isabela Leal. 

Não percam! 

UNIFORMES 
Comunicamos o novo endereço e telefo-

ne do fornecedor das camisetas da escola: 
Visconde de Pirajá, 156 loja E, tel.: 2287-
3972. 

DOAÇÃO DE SANGUE 
Isabela (4 anos) está internada com leu-

cemia no Copa D'or. Ela é amiga do Miguel 
e está precisando de doação do sangue 
tipo B. Quem puder ajudá-la pode entrar 
em conta to com Juliana, mãe do Miguel 
(TAM), através dos telefones 2539-8932 ou 
8894-4878. 


