
que devem vir dentro das mochilas, no caso 
do turno da tarde, e já vestidas, no caso do 
turno da manhã. Estaremos aguardando a 
todos com muita alegria.  

MINHOCAS  NO JARDIM BOTÂNICO 
O passeio, tão esperado, ao Jardim Botâ-

nico foi vivenciado com muito entusiasmo 
pela Turma da Minhoca. As crianças embar-
caram no ônibus com um largo sorriso e can-
taram durante todo o trajeto.  

Lá, andamos bastante! Pedrinhas, árv o-
res, tartarugas, raízes, formigas, flores e o 
canto dos pássaros foram observados pelo 
caminho.  

Nossos pequenos fizeram um delicioso 
piquenique, brincaram bastante no parqui-
nho e retornaram para a escola cansados, 
mas felizes por terem compartilhado uma 
calorosa e divertida manhã com os amigos 
da escola. 

Na próxima quarta-feira, às 8h, nossos 
meninos e meninas estarão esperando por 
seus familiares para a Festa Pedagógica. É 
importante que os pais venham com roupas 
confortáveis para que possam participar das 
oficinas de corpo e de artes com seus filhos. 

ESTRELA NO JARDIM BOTÂNICO 
A Turma da Estrela se divertiu a valer no 

Jardim Botânico. Adoramos ver as tartaru-
gas, parecidas com a Gertrudes, o bicho de 
estimação do Omar. 

Conhecemos muitas plantas e frutas do 
México: o sapoti, o cacau e o cactus. 

Lá tinha cactus grandão e pequenininho. 
Também conhecemos um com "cabelo bran-
co" que se chama viejito, um com bolinhas 
amarelas e um com espinho fino e comprido. 
Quando escalamos as pedras, para observar 
as plantas de pertinho, alguns amigos até se 
espetaram. 

No final, fizemos muitas montanhas e vul-
cões no parquinho de areia e um piquenique.  

Texto coletivo 
Até o fim do projeto sobre o México ainda 

iremos a pé, algumas vezes, à biblioteca da 
sede da Capistrano, para termos acesso a 
vídeos que encontramos em diferentes sites 

PARA TODOS 
SONGORO COSONGO 

A frente fria transferiu o show do pátio 
para o salão. A chuva e o espaço impediram 
a presença das turmas da Pereirinha e de 
alguns pais, que chegaram animados com 
nosso convite, mas encontraram a lotação 
esgotada. Não é fácil conviver com essas 
limitações! Pedimos desculpas pelos trans-
tornos que possamos ter causado a algumas 
famílias. O que nos conforta é poder contar 
que o show foi maravilhoso para as crianças. 
Alegres e envolvidíssimas, participaram de 
um passeio musical didático, mas super di-
vertido, pela América Latina, saboreando 
diferentes ritmos, conhecendo instrumentos 
típicos e um repertório de muito bom gosto 
através da execução de excelente qualidade. 
Vejam alguns depoimentos. 
 

"Eu gostei muito do "Songoro Cosongo", 
achei muito animado. Também gostei muito 
de ter conhecido outros tipos de músicas 
latinas. Eu ouvi e conheci muitos instrumen-
tos novos, por exemplo: Três Cubanos, Ma-
racón, Maracas, Cajón Peruano, Violão de 7 
cordas, Bombo Leguero... 

Também gostei de ouvir Salsa, Merengue, 
Landó e Cueca. Foi um "Show" muito bonito, 

e além do mais, na hora da saída consegui 
um autógrafo em espanhol." 

João Barcellos - F5M 
"Todas as músicas e todos os membros 

do grupo vieram de diferentes áreas da A-
mérica Latina. Foi um passeio musical." 

Pablo - F4M 
"O grupo Songoro Cosongo é um grupo 

que toca ritmos de países da América e de 
algumas ilhas do Caribe. O grupo é muito bom 
e as músicas que eu mais gostei foram 
"Nunca digas nunca" e "Se me van los pies." 
Os músicos são do Chile, Argentina, Brasil, 
Peru e Venezuela. No final todos pediram 
mais uma música e então os músicos tocaram 
uma sobre frutas e começaram a passar algu-
mas para as pessoas tocarem. Uma melancia 
caiu no chão. Foi muito legal e divertido! " 

Leo Levi - F3T 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

PRÓXIMAS  FESTAS 
Lembramos aos pais das turmas que fa-

rão suas Festas Pedagógicas nas próximas 
semanas, que o número máximo de adultos 
deve ser dois por criança. Sobre as fantas i-
as, já solicitadas nas agendas, lembramos 
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estão expostas no mural de entrada da esco-
la. Vale a pena conferir! 

Vejam algumas impressões dos pequenos 
sobre a festa:  
 

"Eu gostei de chegar rápido na festa e dar 
um abraço e um beijo na mamãe!" 

Carol Maia 
"Eu gostei de pintar o Zé!" 

Alice 
"Eu gostei de pintar a Alice." 

José 
"Eu mostrei o livro para a mamãe e ela 

relacionados ao nosso tema de pesquisa. 
Lembramos que a nossa festa pedagógica 
será no dia 6 de junho, quarta feira.  

OS PINGÜINS DA PATAGÔNIA 
A Turma da Neve ficou muito feliz por fa-

zer, com argila, os "pingüins maravilhosos da 
Patagônia". As crianças se inspiraram no 
filme "A marcha dos Pingüins", que conta,  
com detalhes, a luta pela sobrevivência des-
sa espécie. 

FESTA E PASSEIO! 
Foi com emoção e orgulho que a Turma 

da Beijoca recebeu seus pais para a Festa 
Pedagógica. Numa oficina gostosa, de Ex -
pressão Corporal, as crianças mostraram um 
pouco do que aprenderam na escola.  

As silhuetas das crianças que foram con-
feccionadas em parceria, por pais e filhos, 

colocou no quarto dos meninos." 
Clarice 

"Eu gostei de dançar no salão." 
Antonio Lins 

Na próxima quarta-feira, se não chover, 
iremos passear no Jardim Botânico. 

FESTA DA PIMENTA 
Os preparativos para a Festa Pedagógica 

da Turma da Pimenta estiveram a todo va-
por. Nossa festa será na próxima segunda-
feira, às 16h.  

Nesse encontro, os familiares de nossos 
pequenos terão a oportunidade de conhecer, 
de pertinho, um pouco do processo tão gos-
toso e significativo para as crianças, que é o 
percorrido ao longo das pesquisas em torno 
do projeto. Para mostrar o que foi mais re-
presentativo para elas, faremos uma expos i-
ção dos trabalhos de artes e uma apresenta-
ção ensaiada nas aulas de Expressão Cor-
poral. 

NAVEGAÇÃO E FESTA 
Para ilustrar nossas conversas sobre as 

histórias das grandes navegações, a Turma 
do Oceano assistiu trechos do filme "1492 -  
Em busca do paraíso", de Ridley Scott, que 
mostra a viagem e a chegada de Cristóvão 
Colombo à América. 

No passeio que fizemos ao Centro Cultu-
ral da Marinha, as crianças visitaram um 
submarino museu e viram alguns objetos 
que apareceram no filme como o astrolábio e 
a ampulheta, além de diferentes tipos de ân-
cora. Também assistiram a uma peça teatral 
que mostrava a admiração do rei de Protu-
gal, D. João VI, por sua galeota, embarcação 
fabricada aqui no Brasil.  

Na próxima terça-feira, às 16h, faremos 
nossa festa pedagógica. Como planejamos 
fazer a apresentação das crianças no pátio 
de trás, se chover teremos que adiar a festa.  

FRUTAS  PREDILETAS 
As crianças da Turma da Onça estão ado-

Turma da Minhoca no Jardim Botânico  

Turma do Oceano no Centro Cultural da Marinha  

Turma da Beijoca e seus pais na Festa Pedagógica 

Turma da Estrela no Jardim Botânico 



rando compartilhar suas frutas prediletas 
com os amigos. No final do dia, depois de 
guardar as agendas, sentam-se em roda e 
aguardam ansiosos pela distribuição dos 
potinhos: melancia, banana, maçã, uva, pe-
ra, manga, mamão, morango e suco de ma-
racujá foram degustados com sucesso. A 
laranja e o suco de acerola serão os próx i-
mos da lista e, na semana que vem, a pro-
fessora trará o açaí. Êta comilança boa!  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

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

sábado, a nossa Mostra de Artes. A semana 
que antecede o evento é muito importante 
pois é nesse momento que os alunos finali-
zam suas produções e experimentam, no 
papel de curadores, organizar com os pro-
fessores a exposição. Os responsáveis pelos 
alunos das turmas F3, que ainda tiverem 
alguma dúvida sobre as fantasias que seus 
filhos usarão na apresentação da Nau Cata-
rineta, podem e devem procurar os professo-
res de projeto, ou a Tetê.  

A mostra conta também com apresenta-
ções das turmas nos seguintes horários: 
8h30 - F2M 
9h15 - F2T 
10h30 - F4 e F5M 
11h30 - F4TA, F4TB e F5T 
14h - F3MA 
14h45 - F3MB 
15h30 - F3T 

REUNIÃO DE PAIS 
Atenção à mudança de data na agenda: 

nossa reunião com os pais da Turma da A-
mizade e da Turma do Mundo será no dia 2 
de julho, às 19h30.  

Achamos melhor que o encontro fosse 
mais tarde, para podermos falar mais do gru-
po e dos bastidores do projeto "A caminho 
do Sol" quando ele etiver chegando ao fim, 
logo depois da nossa Feira Mexicana. 

VULCÃO 
A Turma da Amizade está super entusias-

mada com as descobertas quentes que an-
dam fazendo sobre os vulcões. 

Muito curiosos, chegaram na escola com 
muitas perguntas: "Lara, como surgiram os 
vulcões?", "De onde vem a lava?", "A lava 
queima a gente?".  

Essas perguntas estão sendo respondi-

animal fantástico e inventaram um nome pa-
ra ele.  

As definições de animal fantástico foram 
muitas: 
 

"Um bicho que a gente inventa na nossa 
imaginação como um amigo imaginário." 

Tiago 
"São animais inventados e estranhos que 

surpreendem e que a gente nunca viu." 
Cataharina 

No México, acredita-se que esses ani-
mais, chamados de alebrijes, são afastado-
res de pesadelos e devem ser colocados no 
quarto das crianças. Assistimos a uma ani-
mação, que pode ser vista pelas famílias, no 
endereço www.youtube.com buscando por 
alebrijes. 

Nessa semana construímos um vulcão de 
argila e fizemos ele entrar em erupção! Foi 
uma experiência incrível! 

O projeto tem sido um grande incentiv a-
dor da escrita. Em duplas, nossos pequenos 
fizeram um roteiro de viagem ao México que 
está sendo lido e corrigido coletivamente.  

AMAZONAS 
A F2M iniciou a leitura de "Amazonas, 

águas, pássaros, seres e milagres" de Thia-
go de Mello. Acompanhando a leitura já abri-
mos novas frentes de "trabalho" que envol-
v eram a todos. Tecidos, linhas e bordados 
fazem parte de uma delas. Aproveitamos 
para pedir, a quem ainda não tem, que ad-
quira o livro o mais rápido possível! 

MANHÃ NA PRAIA 
As crianças da F3MA não se aborreceram 

com a obra que as impediu de entrarar no 
Forte de Copacabana.  

Resolvemos ir à praia do Leme apreciar e 
desenhar, assim como Cézane, Botero e ou-
tros artistas que retrataram marinhas com to-
da beleza da luz e dos elementos do mar. Foi 
muito agradável passarmos parte da manhã 
envolvidos com a brisa, a areia, a paisagem. 

GINCANA NA F3MB 
A vinda do grupo "Songoro Cosongo", 

trazendo ritmos e instrumentos característi-
cos do nosso continente, motivou a criação 
de uma pequena gincana na sala. Para mar-
car ponto para sua equipe, as crianças prec i-
savam relacionar os países e os ritmos da 
América Latina. A atividade possibilitou um 
contato mais estreito com o atlas, reconhe-
cendo e localizando os países. 

ENTREVISTA NA COBAL 
A semana da F4TA começou diferente 

das com a ajuda dos livros trazidos pelas 
próprias crianças e o vídeo "Vulcões - A fúria 
da terra" do Discovery Channel. 

Andréa Nívea preparou uma curiosa sur-
presa para a nossa turma: com fermento, 
vinagre, detergente e anilina fez a simulação 
de uma erupção vulcânica muito legal! To-
dos ficaram muito animados e mais envolv i-
dos ainda com o assunto.  

LENDAS E RECONTOS 
Muitos mitos e lendas indígenas estão 

encantando e dando um colorido especial às 
tardes da F2T. Veja como Antonia reescre-
veu o conto sobre o nascimento do rio Ama-
zonas. 
 

"Há muitos anos, na selva, tinha um casal 
apaixonado que se chamava Lua e Sol. A Lua 
era dona da noite e se vestia de prata. O Sol 
era dono do dia e se vestia de ouro. Mas eles 

não podiam se casar, porque se eles se ca-
sassem o mundo ia se acabar! O fogo do Sol 
ia queimar a terra e as lágrimas da lua iam 
afogar a terra. Ai a Lua chorou e chorou e as 
lágrimas da Lua criaram o rio Amazonas." 

ALEBRIJES 
O AFASTADOR DE PESADELOS 

A Turma do Mundo está encantada com 
os animais fantásticos do México. Depois de 
conhecerem o conto "Morcego", que descre-
ve como esse animal ganhou asas, as crian-
ças imaginaram e desenharam seu próprio 
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Aniversariantes 
de 28/5 a 4/6 

nas aulas de Projeto. Com prancheta e ca-
neta na mão, e muitas curiosidades na cabe-
ça, a meninada esteve na Cobal fazendo 
uma entrevista. Em duplas, abordavam as 
pessoas que passavam fazendo perguntas 
sobre as cartas como meio de comunicação. 
A necessidade dessas entrevistas surgiu do 
leitura texto “Saudades de escrever”, de Juli-
ana Tourruco, e dos relatos trazidos pela 
visita de Luíza, mãe de Maíra, sobre sua co-
leção de selos. Concluíram, através das res-
postas que, embora muito importante, a car-
ta perdeu muito espaço para outros meios 
de comunicação como o telefone e a inter-
net; que as contas são o tipo de correspon-
dência que chega com mais freqüência nas 
residências e que a maioria dos entrevista-
dos não reconhecia a diferença entre os en-
velopes apropriados para correspondências 
nacionais e para correspondências interna-
cionais. O resultado da pesquisa, realizada 
pela F4TA, será tabulada nas aulas de Mate-
mática.  

REDESENHANDO A AMÉRICA 
A F4TA está mergulhando no universo da 

Poesia Concreta. Compartilharam informa-
ções e materiais pesquisados e viram poes i-
as concretas em alguns sites em sala de au-
la. Agora é a vez de colocar a mão na mas-
sa. Jogando com as palavras, brincando 
com as formas da poesia, a turma redese-
nhará a diversidade e os problemas do nos-
so continente. As produções serão expostas 
na Mostra de Artes. 

O QUE É QUE LOBATO TEM? 
Para a F4TB, assistir ao episódio o "Poço 

do Visconde" permitiu algumas descobertas 
interessantes e muita brincadeira. Com Dona 
Benta, ampliaram o conhecimento sobre vida 
do autor, sua luta pelo Petróleo e sua indis-
posição política. Com Sabugo, souberam 
muitíssimo sobre a Geologia - ciência que 
tem aparecido em muitos momentos do nos-
so estudo sobre a pré-história. Também pu-

F4M no Centro Cultural da Marinha  F5M na Mostra Cancun  

deram conhecer um pouco da discussão fei-
ta com a turminha do Sítio sobre formas al-
ternativas e limpas de energia - tema tão 
importante em tempos difíceis de aquec i-
mento global. Isso tudo numa narrativa re-
cheada de "modos de dizer" populares que 
também têm nos mobilizado. Da ambientali-
zação do Sítio e caracterização das persona-
gens tiraremos proveito para a criação da 
nossa segunda história às avessas. Dessa 
vez a turminha do Sítio "entra" nos contos de 
fadas e muda todo o rumo da história. Os 
autores destas histórias? Ah, é a meninada 
da F4TB! 

NOVIDADES NO PEREIRÃO 
As crianças de F4TA, F4TB e F5T têm 

curtido apitar os jogos. Atuando como árbi-
tros e auxiliares experimentam "estar do ou-
tro lado" e, assim, exercitam também a capa-
cidade de observação e análise das situa-
ções que comumente ocorrem nos jogos. 

No turno da manhã a garotada dividiu os 
times e decidiu quem jogaria primeiro, sem a 
interferência do Renato. Empolgados para 
iniciar as partidas rapidamente e aproveitar o 
tempo, mostraram sua capacidade de orga-
nização.  

CENTRO CULTURAL DA MARINHA 
Nós da F4M adoramos a visita ao Centro 

Cultural da Marinha. Fomos recebidos pelo 
Comandante Myoshi, que teve o maior pra-
zer em apresentar histórias, objetos náuticos 
e arqueológicos sub aquáticos: astrolábio, 
bitácula, balestilha, porcelanas, imagens sa-
cras, espada, anéis, moedas etc. 

Vimos também coisas atuais como o sub-
marino Riachuelo e um helicóptero. 

Texto coletivo 

MOSTRA CANCUN 
A F5M abriu as portas de sua sala para 

compartilhar o trabalho sobre Cancun com 
outras turmas da escola. Foi uma experiên-

cia surpreendente! Mais acostumada a falar 
para os próprios colegas de turma ou para 
os adultos, a turma do quinto ano viu-se obri-
gada a adequar suas explicações, além de 
elaborar algum jogo interativo para as crian-
ças menores. Com certeza todos saíram ga-
nhando. O processo de escolha da melhor 
explicação e forma de transmitir o conteúdo 
pôde ampliar a compreensão sobre o que 
tinham pesquisado.  

F5T CRIA “SITE” 
Com a finalidade de fechar, com sucesso, 

o primeiro semestre, a F5T está empenhada 
em montar, nada mais nada menos que um 
"site" com nove páginas, recheadas de infor-
mações sobre os povos nativos da América. 
Depois de muita pesquisa, há muito o que 
contar sobre os povos asteca, maia, guarani, 
pataxó, sioux, tupi, inca e cherokee. Já inici-
aram a organização de todos os dados cole-
tados em seus cadernos para que, de posse 
desse material, devidamente distribuídos em 
vários links, sejam capazes de criar, no am-
biente da rede, seus sites. Para tanto, conta-
mos com o apoio e colaboração dos nossos 
"consultores" para esses assuntos e quem 
mais se habilitar. As crianças estão envolv i-
díssimas, muito empolgadas e orgulhosas 
com o resultado que vislubram. 

DE TODOS 
CASACO PERDIDO 

Sofia Herschmann (F3MA) perdeu há du-
as semanas um casaco branco de moleton, 
com capuz, no Pereirão.  

Vulcão da Turma da Amizade  


