
da mostrou o quanto está afinada para a a-
presentação que também fará na festa peda-
gógica, dia 29, às 16h. No final, a platéia 
pediu bis, o que deixou a todos muito felizes. 

FESTA DA NEVE 
A Turma da Neve está animada com a 

proximidade da Festa Pedagógica na próx i-
ma sexta-feira, às 8h. Pedimos aos pais que 
venham com roupas confortáveis para uma 
farra muito gostosa que estamos planejando: 
além da participação numa oficina de música 
com o Jean, faremos todos uma pintura mui-
to gelada!  

ENCONTROS E DELÍCIAS  
NA TURMA DA MINHOCA 

De forma divertida e lúdica, as crianças 
da Turma da Minhoca estão descobrindo o 
que os amigos mais gostam de fazer. Nesta 
semana dois acontecimentos marcaram as 
nossas manhãs. 

Recebemos a visita da Estella, mãe da 
Letícia, que nos trouxe a cadelinha Flor, bichi-
nho de estimação de sua filha. Com muito 
orgulho elas nos mostraram o que a Florzinha 
gosta de comer, o lugar onde dorme e tam-

PARA TODOS 
VIAGEM MUSICAL 

Na próxima quarta-feira, dia 23, vamos 
receber a orquestra tropical Songoro Coson-
go. Faremos um passeio musical por diferen-
tes ritmos e lugares da América Latina. A 
orquestra interpreta as músicas e interage 
com o público, apresentando os ritmos de 
cada país e seus respectivos instrumentos. 
Durante uma hora de espetáculo, a platéia 
viajará da conhecida Salsa cubana até o sur-
preendente Landó peruano, passando por 
ritmos tão diversos como a Cuêca chilena e 
o Candômbe uruguaio, experimentando boa 
parte da essência musical latino americana. 
Como esse show didático é atrativo para 
qualquer idade, pois além da variedade mu-
sical, a banda tem uma proposta cênica vi-
brante, fruto de mais de um ano e meio to-
cando em bailes e em espetáculos de rua, 
convidaremos as turmas C e D da Pereiri-
nha. Os pais que desejarem tirar uma 
“casquinha” poderão participar também da 
atividade. Os ingressos (R$ 12,00) serão 
cobrados na próxima mensalidade. O espe-
táculo da manhã será às 11h e o da tarde às 
13h. Para os adultos, o ingresso não será 
obrigatório, mas o grupo deixará um 
“Chapéu” na porta de entrada.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Capistrano de Abreu, 29                

FESTA DA BEIJOCA! 
A Turma da Beijoca está super animada e 

cheia de expectativa para receber os pais na 
próxima segunda-feira, dia 21, às 16h. Com-
partilhar o dia-a-dia de nossos pequeninos 
na escola, a alegria da convivência em gru-
po, as brincadeiras e cantorias preferidas é o 
principal objetivo de nossa festa pedagógica. 
Pedimos aos familiares que venham com 
roupas confortáveis para que possam se 
sentar no chão.  

BICHOS NA TURMA DA ESTRELA 
As crianças da Turma da Estrela têm de-

monstrado grande interesse pela fauna me-

x icana. Por isso, nas próximas semanas, 
além de nos organizarmos para a festa pe-
dagógica de 6 de junho, que será às 8h, ire-
mos pesquisar alguns dos animais que exis-
tem por lá. Quem tiver algum material para 
contribuir, será muito bem-vindo. Pedimos, a 
quem puder, que nos envie cabos de vas-
soura velhos para uma atividade de artes. 

FESTA DA ONÇA 
A Festa Pedagógica da Turma da Onça 

será às 16h da próxima sexta-feira. Além da 
exposição de trabalhos individuais e coleti-
vos, as crianças apresentarão uma dança. 
Sugerimos, como fantasia, um short e uma 
blusa de malha sem estampa ou adereço, da 
mesma cor: branco, amarelo, marrom ou 
preto. A maquiagem será feita pelos profes-
sores. 

ORA BOLAS ! 
A Turma do Oceano foi à Pereirona apre-

sentar, para a Turma da Amizade, a coreo-
grafia que elaborarou com a Roberta, profes-
sora de Expressão Corporal, para a música 
"Ora bolas", de Paulo Tatit. Com muita ale-
gria, organização e envolvimento a criança-
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mas nos seguintes horários: 
8h30 - F2M  
9h15 - F2T 
10h30 - F4 e F5M 
11h30 - F4TA , F4TB  e F5T 
14h - F3MA 
14h45 - F3MB 
15h30 - F3T 

CONTANDO COMO OS ASTECAS 
Depois de conhecerem o deserto e os 

cactos mexicanos, a Turma do Mundo teve 
oportunidade de conhecer mais um elemento 
da paisagem do México: os vulcões. Assisti-
mos ao vídeo "Vulcões", da DiscFundamen-
tovery Channel. As crianças acharam fasci-
nante e ao mesmo tempo assutador. Vejam 
o comentário de Guilherme sobre o filme: "O 
que eu mais gostei foi aquela parte que a 
lava fez um furacão no subterrâneo." 

Durante a semana as crianças foram de-
safiadas por um sistema de contagem dife-
rente, onde 5 sementes de cacau valem 1 
palito de madeira. Assim se aproximam do 
aprendizado matemático do agrupamento, 
em clima de jogo e brincadeira Asteca. 

VISITA NA AMIZADE 
A Turma da Amizade recebeu visitas mui-

to especiais. A Turma do Oceano esteve a-
qui e apresentou uma dança com a música 
"Ora bolas", de Sandra Peres e Paulo Tatit. 
Na terça-feira, foi a vez de recebermos a 
Turma da Pimenta. Como eles também es-
tão estudando o México, assistimos a dois 
vídeos sobre a Piñata e fizemos uma ginca-

bém onde bebe água. Depois, com as pane-
las e colheres de pau que trouxeram de casa 
nas mãos, nossos pequenos fizeram um ver-
dadeiro "panelaço" na escola. Batucaram 
bastante e prepararam deliciosas "comidas" 
com os brinquedos da sala de jogos. 

Usando batata, chuchu e cenoura, Dona 
Maria preparou, com muito carinho, a 
"papinha", alimento eleito como um dos pre-
feridos pelo grupo. Todos se deliciaram, a-
provaram e pediram bis. 

Se desta vez o tempo nos ajudar, segun-
da-feira iremos ao Jardim Botânico. O lanche 
será coletivo. Aproveitamos também para 
lembrar nossa festa, dia 30, às 8h. 

UM PEDACINHO DA FLORA MEXICANA 
A Turma da Pimenta foi ao Jardim Botâni -

co e apreciou belos e exóticos exemplares 
de cactus. Aproveitamos, também, para ver 
de pertinho um sapotizeiro e alguns pés de 
cacau com fruto e tudo!  

O clima agradável de uma tarde de outono, 
a oportunidade de conhecer um pouco da 
flora mexicana, além do gostoso lanche cole-
tivo e da animada brincadeira no parquinho, 
tornaram o passeio inesquecível! Aproveita-
mos para lembrar nossa festa dia 28, às 16h. 

ENSINO FUNDAMENAL  
Rua Capistrano de Abreu, 29                

MOSTRA DE ARTES 
Lembramos que será no dia 2 de junho, 

sábado, a nossa Mostra de Artes. Além das 
exposições, teremos apresentações das tur-

na. As duas turmas, misturadas e divididas 
em equipe, responderam a perguntas sobre 
a cultura mexicana. Foi uma tarde deliciosa!  

VISITA NO PEREIRÃO 
A Turma da Amizade recebeu a visita de 

Thaiani, Luiza Percia, Aimee, Amanda, Ana, 
Daniel, João Victor, Julia, Luca, Nina, Juliana 
e Luísa Lessa, nossos ex -alunos. Depois de 
muitos abraços e chamegos, os visitantes 
participaram de uma competição por equipes 
e uma divertida partida de queimado. Não 
faltaram espírito esportivo e animação! 

NO JARDIM BOTÂNICO 
"Num dia de sol, a F2T foi ao Jardim Bo-

tâncio e se divertiu muito." 
Eduarda 

"Quando começamos a ficar mais quietos, 
vimos um esquilo, mas ele correu e nós tam-
bém, porque não queríamos perder o esquilo 
de vista." 

Helena Macedo 
"Fomos à região Amazônica para dese-

nhar árvores. Quando estávamos saindo vi-
mos a árvore do látex, que se chama serin-
gueira." 

André 
"Tem vários tipos de palmeira e um mon-

tão de espécies de árvores. O passeio foi 
mais do que espetacular. O Jardim Botânico 
é muito grande." 

Pedro A. 

DESAFIO! 
Esta semana as crianças da F2M estiv e-

ram envolvidas com a criação de um áudio 

Flor visita a Turma da Minhoca  Turma da Pimenta no Jardim Botânico  



visual que será apresentado durante o lança-
mento do livro "O Movimento da Floresta", 
na Mostra de Artes. 

Em grupos, os pequenos se organizaram 
e, com muito cuidado e empenho, alcança-
ram lindos resultados. 

Agora estão caprichando nas aulas de 
Música e Teatro, ensaiando a valer para o 
grande dia!  

O MUNDO EM DUAS VOLTAS 
Na terça-feira a F3T foi ao cinema assistir 

"O mundo em duas voltas". Vejam os co-
mentários: 
 

"O mundo em duas voltas" é um documen-
tário sobre a família Schürmann que, seguin-
do a rota do navegador Fernão de Maga-
lhães, dá a volta ao mundo. O navegador por-
tuguês fez a viagem no XVI e os Schürmann 
recentemente, no final do século XX. 

O filme tem uma hora e trinta minutos. Eu 
gostei muito da parte em que o pai da família 
conta as aventuras e dificuldades de Fernão 
de Magalhães. Eu achei muito bacana, tam-
bém, a rota que os Schürmann fizeram. 

Eles foram a vários lugares diferentes pro-
curando, sempre que possível, fazer o cami-
nho de Magalhães. 

Adorei as histórias reais contadas pela 
familia. Eu gostaria de fazer uma viagem 
como essa. 

Gustavo 
 

"Eu achei o filme muito interessante por-
que eles refizeram uma viagem de muito 
tempo atrás de um grande navegador, Fer-
não de Magalhães. Até hoje em dia é muito 
complicado fazer uma viagem dessas, imagi-
ne há 500 anos. É preciso comprar tudo que 
vai ser utilizado durante a viagem. Também 
é preciso fazer exame médico para ver se 
está tudo bem e ir ao dentista porque seria 
um pesadelo estar com dor de dente em alto 
mar. 

Alice Amarante 

O VELHO E O MAR 
Depois de assistir à animação "O velho e 

o Mar" as crianças da F3T recontaram a bela 
história de Hemingway. Aqui está o reconto 
da Ana: 
 

Era uma vez um velho pescador que mo-
rava com um menino que o admirava muito. 
Um dia o velho foi pescar na sua canoa. Ele 
saiu de madrugada, como todo pescador. 
Ele estava com muita falta de sorte porque 
não tinha pescado nada. Até que amanhe-
ceu e ele achou um cardume e pensou: 

"Deve ter um peixe grande no fundo do 
cardume." 

das com a viagem da família Schürmann. A 
rota marítima foi a mesma que Fernão de 
Magalhães realizou em 1519. A turma já ti-
nha estudado que essa expedição partiu da 
Espanha com 265 tripulantes e 5 caravelas, 
se aventurando numa viagem de circunav e-
gação e retornou à Europa em 1521 com 
apenas 18 homens e 1 caravela, sem o capi-
tão Fernão de Magalhães que morrera em 
combate. Esses dados históricos e mais a 
localização e nomes de continentes, ilhas e 
oceanos estavam no repertório e na "ponta 
da língua" de nossos pequenos. O filme fez 
com que o encantamento se estendesse pe-
las paisagens deslumbrantes da Patagônia, 
Polinésia, Ilha da Páscoa, Indonésia e tam-
bém pelas diferenças culturais dos povos 
desses lugares que a família visitou.  

"Parece que o filme foi feito pensando na 
gente." 

PASSEIO DA F4M 
Na próxima quinta-feira, a F4M fará uma 

visita ao Centro Cultural da Marinha.  

CORRESPONDÊNCIAS 
As terráqueas da F4TB andaram se cor-

respondendo com habitantes de outra galá-
xias - os meninos "aliens", turma também: 
 

Querido amigo Pedro,  
estou em um planeta distante, 
em um planeta estressante 
mas, por outro lado, um planeta brilhante! 
Queria que você me ajudasse 
para que eu não me estressasse. 
Preste atenção no que eu vou lhe dizer: 
Os adultos brincam de guerra, 
os com mais dinheiro têm mais armas 

F2T no Jardim Botânico 

Lançou as iscas quando um peixe come-
çou a puxar. O velho, espantado com a força 
do peixe, puxou com a sua máxima força. 

Foi quando o peixe que mordeu a isca 
parou de puxar. O velho suspirou: "Nossa, 
foi por pouco! Sei que não devo matá-lo, 
mas é pela minha necessidade.  

Já de noite, fraco e com fome, adorme-
ceu. Estava no seu segundo dia no mar, 
quando foi acordado com uma forte puxada 
e a briga começou e foi assim por três dias. 
O  velho sabia que estava lutando com um 
bicho de quase dez metros, mas não desisti-
a. Até que ele, finalmente, conseguiu puxar o 
peixe. No caminho para casa apareceram 
tubarões, o velho lutou contra eles mas, do 
peixe, só sobrou a espinha.  

Decepcionado consigo mesmo, voltou 
para casa. Todos muito preocupados lhe 
deram as boas vindas e até hoje ele é muito 
respeitado!" 

PASSEIOS DA F3MB 
A semana da turma foi animada, com du-

as saídas da escola. Fomos ao cinema as-
sistir ao documentário da família Schürmann 
e também ao Forte de Copacabana.  

"O filme foi muito legal porque foi sobre 
uma família que deu a volta ao mundo com o 
mesmo caminho que Fernão de Magalhães." 

Rodrigo Silva 
No Forte, aproveitamos o lindo dia de sol 

para caminhar, apreciar a bela vista e dese-
nhar cenas do céu e do mar. No final, um 
gostoso piquenique no gramado e muita 
brincadeira na pracinha.  

O MUNDO EM DUAS VOLTAS 
As crianças da F3MA voltaram encanta-
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Aniversariantes 
de 21 a 27/5 

e não se importam com os outros 
principalmente se são pobres. 
Resumo: São uns malas. 
Já dos pobres eu tenho pena 
porque não fazem nada disso 
e são os mais prejudicados. 
Mas não é só a guerra que prejudica o meu 

mundo 
Tem muitas outras coisas como o Aquec i-

mento Global. 
Pelo lado brilhante 
você não vê nada estressante. 
Nos lugares mais bonitos 
o pôr do sol é radiante 
e a lua brilha como prata. 
Como é o seu planeta? As escolas são boas? 
Beijos de uma amiga de outra galáxia, 

Irene 

ME DÁ UM SELINHO AÍ! 
Foi com entusiasmo que a F4TA recebeu 

uma visita muito especial. Luíza, mãe da Ma-
íra, esteve conosco falando sobre a sua co-
leção de selos. Uma tarefa de casa sobre o 
tema fez com que Luíza recordasse a histó-

Visita Filatélica da Luíza, mãe da Maíra  

ria da sua coleção de selos que estava guar-
dada. Convidada a dividir essa experiência 
com a turma, explicou que sua coleção pas-
sou de geração a geração. “O bisavô da Ma-
íra, meu avô materno, começou essa cole-
ção. Mais tarde, meu pai juntou essa coleção 
com a que já tinha”, lembrou Luíza. A turma 
fez muitas perguntas e ficou muito surpresa 
com vários relatos. A importância da carta, 
como forma de comunicação antigamente, 
quando quase não se fazia uso do telefone e 
não existia Internet e o valor pago por cole-
cionadores pelos selos mais raros, deixaram 
a meninada fascinada. Tiveram contato dire-
to com a coleção e descobriram os materiais 
e técnicas utilizadas por um colecionador. 
No final da visita, todos agradeceram e saí-
ram cheios de novidades sobre o universo 
da filatelia.  

SAUDADE DE ESCREVER 
A F4TA quer investigar se as pessoas 

ainda usam o velho costume de escrever 
cartas para encurtar as distâncias e matar a 
saudade.  

Para isso, na segunda-feira, munidos de 

prancheta, papel e lápis, os alunos vão en-
trevistar as pessoas que circulam na Cobal 
sobre essa questão.  

RESENHA INCOMPLETA 
A F5M leu a resenha de Eros de Almeida 

sobre o filme O mundo em duas voltas, pu-
blicada em "O Globo", mas não fiocu muito 
satisfeita não... Vejam o que disseram nos-
sos críticos depois de assistirem ao filme.  

"Depois ler a resenha de Eros de Almeida, 
de "O Globo", sobre o filme, pensamos em 
acrescentar outros detalhes. Concordamos 
com sua opinião sobre a produção bem feita, 
mas sentimos falta de comentários sobre o 
conteúdo do filme. Adoramos as informações 
sobre a cultura de diversas ilhas da Oceania 
e da Ásia. Achamos misteriosas e místicas 
as histórias da Ilha de Páscoa com seus 
moias e a pedra considerada umbigo do 
mundo, onde a bússola, ao ser colocada, 
fica desnorteada. Também ficamos impres-
sionados com o tempo que residiram no bar-
co. Foram 910 dias em um espaço de 44m, 
o que exige muita paciência, calma, tolerân-
cia, liderança e muita comida! 

No final, descobrimos que o que toca o 
barco é a saudade.  

Texto coletivo 

AUTO-AVALIAÇÃO NA F5T 
Esta semana a F5T fez uma auto-

avaliação de Projeto. Momento importante 
quando, utilizando seus cadernos como fio 
condutor, as crianças fizeram uma reflexão 
sobre seu desempenho e, por escrito, recor-
daram cada passo. Como recordar é fazer 
passar de novo pelo coração, reorganizaram 
seus conhecimentos e o percurso de estudo 
acerca do Novo Mundo.  

ACHADOS E PERDIDOS 
Bastou a temperatura cair um pouquinho 

para a nossa caixa de achados e perdidos 
ficar lotada de agasalhos. 

Na próxima sexta-feira faremos a nossa 
tradicional exposição de "perdidos" no pátio.  

F3MB no Forte de Copacabana  


