
Depois, fomos ver a exposição de artes e, 
finalmente, fizemos duas oficinas: uma de 
dobradura de pingüim e outra de pintura com 
gelo.  

Os pais levaram as nossas esculturas do 
pingüim e do iglu e o passaporte que fize-
mos para casa. 

Nós sentimos alegria porque nossos pais 
nos ajudaram a fazer uma linda festa! 

Texto coletivo 

VAMOS BRINCAR? 
A Turma da Beijoca anda empolgada com 

as brincadeiras que têm feito parte da nossa 
rotina como "Tango,Tango Carrapicho", 
"Elefante Colorido", "Linda Rosa Juvenil", 
arremesso de saquinhos e pique-esconde.  

Para incrementar o repertório, estamos 
enviando, na pasta das crianças, uma folha 
para que os pais possam escrever a brinca-
deira que mais gostavam na infância. Vale 
soltar a imaginação e registrá-la através de 
desenhos ou de outra técnica que lhes vier à 
cabeça. Não se esqueçam de escrever o 
nome e as regras da brincadeira para que 
possamos nos divertir na escola. 

Nosso passeio ao Jardim Botânico foi adi -
ado para quarta-feira, dia 13/06.  

OCEANO EM FESTA 
A expectativa da Festa Pedagógica da 

Turma do Oceano era enorme; quando, final-

PARA TODOS 
FESTA JUNINA 

Como a festa junina do ano passado, no 
Campo de São Cristóvão, foi um ponto alto 
no questionário de avaliação dos pais, resol-
vemos repeti -la. Porém, só conseguimos 
marcá-la para 30 de junho. Por favor, alte-
rem a data em suas agendas. Receberemos 
a Educação Infantil às 10h e o Ensino Fun-
damental às 11h.  

REUNIÃO TEMÁTICA 
As questões alimentares são uma das gran-

des preocupações atuais de saúde pública no 
mundo inteiro e a promoção da alimentação 
saudável está prevista em várias ações que 
visam o favorecimento de hábitos alimentares 
mais saudáveis para as crianças. 

A substituição de cereais, frutas, verduras 
e legumes, por alimentos processados, com 
gorduras e açúcares, pobres em nutrientes e 
o comportamento sedentário característico 
da sociedade contemporânea são responsá-
veis por muitos transtornos. 

Em nossas últimas reuniões de pais da 
Pereirinha, ouvimos a reclamação de alguns 
que, preocupados com o assunto, mandam 
lanches saudáveis, que serão compartilha-
dos com outros não saudáveis, invalidando o 
seu esforço. Acreditamos que essa preocu-

pação é procedente não só para a Educação 
Infantil, mas para toda a escola, e que prec i-
samos dedicação e cuidados especiais para 
que possamos, em parceria, colaborar com a 
saúde de nossos meninos e meninas. 

Para discutir o assunto marcamos para o 
dia 14 de junho, às 19h, uma mesa redonda 
com Dr Ramón Perez, Sandra Teixeira e Ali-
ce Lucena de Castro. Dr Ramón é psiquiatra 
e psicanalista, amigo de Sandra Teixeira, 
psicanalista, mãe do Gustavo (F3T). Alice é 
nutricionista, mãe do André (ex -aluno), com 
vasta experiência em creches e escolas, a-
lém de ter sido sempre nossa parceira tra-
zendo informações e promovendo atividades 
reflexivas quando nossos alunos pesquisam 
sobre o tema.  

Como o convite é para todos os pais, pedi-
mos que confirmem a presença na secretaria. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

UMA FESTA MUITO LEGAL! 
A Turma da Neve apresentou uma história 

de caçada inuit na Festa Pedagógica.  
Os pais e as mães nos ajudaram a fazer 

alguns sons com a boca e com as mãos. 
Também tocamos um montão de instrumen-
tos musicais. No final os nossos pais aplau-
diram muito e nós os abraçamos. 
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Na festa da Turma do Oceano  Turma da Neve com seus pais na Oficina de Dobradura  



têm comentado, diariamente: "Quando ire-
mos estourar a piñata? Precisamos colocar 
os doces dentro dela!" Nos dias de ensaio 
também nos perguntam se a hora da festa já 
está chegando e se os pais virão. Na sala de 
artes, todos capricham nos adereços que 
irão usar para a apresentação da dança.  

Aguardam, com ansiedade e alegria, o 
grande dia. Pedimos que as famílias colabo-
rem atendendo a nosso pedido de não ultra-
passarem o número máximo de dois adultos 
por criança.  

DIVERSÃO E ARTE 
O friozinho de quarta-feira não espantou a 

alegria das crianças da Turma da Minhoca, 
nem de seus familiares, na Festa Pedagógica. 

mente, chegou o grande dia, a criançada 
recebeu seus pais com muita alegria.  

Durante a apresentação da peça "Nau 
Catarineta" e da coreografia de "Ora Bolas", 
e também na exposição de Artes, o grupo 
mostrou o quanto estava envolvido com es-
sas diferentes linguagens e seus desdobra-
mentos. 

Agora que já atravessamos os oceanos 
Atlântico e Pacífico, desembarcaremos no 
Peru. Materiais sobre esses nossos vizinhos 
serão bem-vindos. 

FESTA MEXICANA 
A Turma da Estrela está ansiosa com a 

chegada da festa da próxima quarta-feira às 
8h. Atentas aos preparativos, as crianças 

Embaladas pela cantoria, aqueceram o cor-
po na aula aberta de Expressão Corporal. Na 
companhia da professora Roberta também 
dançaram músicas do repertório da turma. 

Depois, numa oficina de artes, as famílias 
foram convidadas a colocar a mão na mas-
sa! Para as crianças foi muito significativo 
poderem se identificar, através do olhar de 
seus pais que, com muito carinho, enfeita-
ram a silhueta de seus filhos, além de deixa-
rem uma mensagem especial sobre cada 
um. Que dia feliz! 

FESTA DA ONÇA 
As crianças da Turma da Onça estavam 

muito contentes com a chegada do dia da 
festa. Transformadas em lindos gatos 
(domésticos ou selvagens), deram vida nova 
e bem diferente à canção de Chico Buarque.  

Na exposição, junto aos amigos e familia-
res, embarcaram numa verdadeira viagem 
pela Amazônia. Uma delícia! 

Nos próximos dias, teremos novas aven-
turas... Aguardem! 

PIMENTA NA FESTA 
As crianças da Turma da Pimenta esta-

vam radiantes na última segunda- feira. O 
motivo era a expectativa da chegada de 
seus pais, avós e irmãos que viriam compar-
tilhar, com elas, um pouco do que viveram, 
experimentaram e descobriram ao longo 
desse período em que estudaram a cultura 
mexicana. Atentos, todos se divertiram com 
a apresentação das danças que criaram so-
bre o cultivo do milho e os velhinhos do Mé-
x ico. Orgulharam-se com a exposição de 
seus trabalhos de Artes, que teve direito à 
degustação de creme de abacate.  

Agora, estamos envolvidos com a fauna e 
a flora mexicanas e iniciamos nossa pesqui-
sa com um bicho que exerce grande fascínio 

Dois momentos gostosos da festa da Turma da Minhoca  

Festa dos Felinos 



sobre as crianças: ele é um felino, pintado, 
exímio caçador e ótimo nadador.... já sabem 
quem é? O Jaguar! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

MOSTRA DE ARTES 
Amanhã, esperamos por todos em nossa 

Mostra de Artes. 
As crianças de F2, F4 e F5 podem vir ves-

tidas à vontade. É dia de festa, o uniforme 
está dispensado.  

As F3, já devem chegar fantasiadas. 
As F3 e F4 devem trazer a flauta doce 

(marcada com seus nomes). As F3 mostra-
rão o resultado de seus primeiros estudos. 
No repertório, duas músicas do folclore ame-
ricano: "Baile Índio" e "Buenas Tardes 
niños". As F4, também, apresentarão o ar-
ranjo que fizeram para "500 miles", logo a-
pós a apresentação do coral. 

As crianças da F4M prepararam uma co-
reografia "Salsa e Bolero" e combinaram de 
improvisar um figurino que pudesse sugerir o 
clima de baile. 

As F5 também apresentarão um trabalho 
de música que ainda está em construção, 
mas que desejam muito dividi-lo com as fa-
mílias. 

A exposição estará aberta de 8h30 às 
16h, mas pedimos ao público que permane-
cer na escola, fora de seus horários de apre-
sentação, que preservem o silêncio no pátio 
respeitando as demais apresentações. 
 

8h30 - F2M 
9h15 - F2T 
10h30 - F4M e F5M 
11h30 - F4TA, F4TB e F5T 
14h - F3MA 
14h45 - F3MB 
15h30 - F3T 

AMIZADE COM GOSTO DE MÉXICO 
Pedro Couto contribuiu com os tacos, Bru-

na trouxe a receita do recheio de carne com 
chilli e as mãos de fada de Sueli, lá da Perei-
rinha, foram os ingredientes dos nachos que 
a Turma da Amizade saboreou na escola. 
Estavam deliciosos e, desse jeito, todo mun-
do se aproximou ainda mais da culinária me-
xicana. 

Esta semana a Turma da Amizade assis-
tiu aos ensaios do Ensino Fundamental. As 
turmas estão preparando lindas apresenta-
ções para Mostra de Artes. Nossos peque-
nos ficaram entusiasmados e mais motiva-
dos com o ensaio para a nossa Festa Peda-
gógica do final de Junho. A data ainda será 

co e apontar onde fica Cancún. Esta semana 
ficamos muito envolvidos com a elaboração 
de um grande mapa ilustrado. Usando o re-
troprojetor, ampliamos a imagem do mapa 
das Américas e fizemos o seu contorno. De-
pois, usamos nanquim colorido para pintar e 
fizemos ilustrações para compor o mapa. O 
retroprojetor foi a grande novidade. As cari-
nhas de espanto diante da ferramenta pare-
ciam dizer: que nova tecnologia é essa? 

Estamos começando a conhecer melhor o 
povo Asteca. Eles entraram na sala da Tur-
ma do Mundo pela lenda da bandeira mex i-
cana, pelo chocolate e, agora, estamos co-
nhecendo um pouco de sua escrita diferente. 
Nesse momento tão importante de aquisição 
da escrita, as crianças se surpreenderam 
com a escrita desenhada desse povo e pu-
deram perceber que a nossa, também, é um 
tipo de desenho. O envolvimento com o pro-
jeto vem proporcionando situações muito 
ricas para o estímulo desse aprendizado.  

CORINGAS E BATATAS 
Os pequenos da Turma do Mundo apren-

deram uma variação do tradicional queima-
do: o queimado com coringa. Atenta e con-
centrada em descobrir o coringa do time ad-
versário, a meninada se divertiu a valer! 

A Turma da Amizade deu boas gargalha-
das e demonstrou ter bastante criatividade 
na brincadeira "Batatinha Frita, 1, 2, 3". 

RIBEIRINHOS NA F2T 
"Nós recebemos a visita do Bob, pai da 

Alice M. Ele é jornalista e veio falar sobre 
uma reportagem sobre a população ribeiri-
nha na Amazônia. Ele nos contou como se 

Na palestra do Comandante Miyoshi  

confirmada.  
Aproveitamos para lembrar que a reunião 

de pais da Turma da Amizade e da Turma 
do Mundo será no dia 2 de julho. 

COMANDANTE MIYOSHI 
S-feira, recebemos a visita do Comandan-

te Miyoshi, do Espaço Cultural da Marinha. 
Ele veio trazer mais informações sobre nav e-
gação para as F3 e F4. A F5M, apesar de 
não ter feito o passeio, foi convidada a assis-
tir a palestra; com a leitura de Robinson Cru-
soé, também têm convivido com o mar. 
 

"Nós gostamos muito da palestra. Conhe-
cemos muitos instrumentos marítimos, car-
tas náuticas e ficamos sabendo da importân-
cia dos astros para a navegação. Aprende-
mos a diferença entre uma nau e uma cara-
vela e descobrimos que a maioria das pes-
soas troca esses nomes." 

Texto coletivo (F5M). 
"Eu acho que uma das informações mais 

importantes que o Comandante Miyoshi a-
presentou foi sobre os planetas. Primeiro ele 
mostrou imagens do planeta Terra; depois 
foi mostrando outros planetas e fui ficando 
assustada porque, em comparação com a 
Terra, alguns planetas são muito maiores. A 
Terra foi desaparecendo e o Sol também foi 
ficando pequenininho em relação à estrela 
Betelgeuse e à Antares. Ele falou que prec i-
samos cuidar do nosso planeta." 

Victória (F4M) 

MAPA ILUSTRADO 
A Turma do Mundo está ficando afiada 

quando o assunto é sobre as Américas. Já 
são capazes de encontrar, no mapa, o Méx i-



05  JOAO LUIZ M DE ABOIM COSTA      F1M 
05  TOMAZ LEAO T WANDERLEY           F1T 
06  GABRIEL CARNEIRO L DE BRITO    TAT 
06  FELIPE DE ALMEIDA S RABELLO     TAM 
07  SOFIA LEITE DE OLIVEIRA CASTRO TAT 
08  JOANA DE MEDINA BARBALHO        F5T 
08  MOEMA MOURA SANTOS             PROF 
09  TERESA DOMINGOS B CACHAPUZ   F3T 
 

Aniversariantes 
de 4 a 10/6 

faz uma reportagem e como a imagem che-
ga à TV da nossa casa. Para fazer uma re-
portagem precisa de, no mínimo, três pesso-
as; e leva muito tempo. 

No final, o editor faz a edição para esco-
lher as imagens mais interessantes. Nós a-
prendemos, também, que são pequenos rai-
os invisíveis que transmitem o audio e a ima-
gem do satélite à nossa TV. A visita foi muito 
interessante " 

Texto coletivo 

VIVA A NAU CATARINETA! 
Amanhã, dia 2 de junho, as crianças das 

F3 encantarão a todos com sua narrativa 
bem humorada e dançante de mais uma a-
ventura da Nau Catarineta.  

Para a montagem desse alegre espetácu-
lo contamos com a parceria das aulas de 
Teatro, Expressão Corporal, Música e Proje-
to. Vale a pena conferir.  

Estamos esperando vocês! 
 

"Vamos saindo de fininho 
e entrando na Nau 
vamos ver o capitão 
falando tudo 
O gajeiro só olhando 
O piloto bebendo e dirigindo 
O marujo só dormindo 
só observando o que acontece 
E que Nau é essa? 
É a Nau Catarineta 
Nós vamos pilotar 
dormir, beber, sonhar 
Para sempre 
descobrir o mar." 

Cecília (F3T)  

A professora coruja e seus ex -alunos 

ENFIM, A CONTA ARMADA! 
Semana passada as crianças da F3T fo-

ram apresentadas ao algoritmo da adição e 
subtração. Foram dias de festa!  

Rapidamente se apropriaram de mais u-
ma técnica operatória e mostraram o quanto 
estão preparados para maiores desafios. 

CENÁRIO DA NAU DA F3MB 
Durante a semana, além de assistir às 

apresentações das outras turmas, a F3MB 
fez os últimos ajustes na Nau Catarineta. As 
crianças pintaram a proa do barco e a torre 
das saloias, repassaram o texto algumas 
vezes e ajudaram a organizar os trabalhos 
da Mostra de Artes. 

F4TB E SONGORO COSONGO 
A meninada da F4TB foi convidada a pen-

sar e a escrever uma situação hipotética: 
como seria participar de uma viagem com o 
grupo Songoro Cosongo? Vejam a produção 
da Marina:  
 

"Extra! Extra!  
Marina Castro Pinto Mahfuz, estudante da 

escola Sá Pereira, foi convidada a fazer uma 
turnê pela América Latina com Songoro Co-
songo!  

Vamos perguntar a ela como foi: 
- A viagem começou quando nós fomos a 

Cuba, Porto Rico e Venezuela. São países 
pobres, mas ricos em música. Eu gostei do 
ritmo da salsa. De lá, fomos para o México e 
fui apresentada ao boloco - ritmo tocado com 
maracas e bongô. Logo depois, fomos ao 
Uruguai. Lá estava muito frio mas logo me 
aqueci dançando o candombe, ritmo típico 
do país. No final, voltamos ao Brasil para 
ouvir o frevo e o típico chorinho do Rio de 
Janeiro." 

MUSEU NACIONAL 
O Museu Nacional / UFRJ está comple-

tando 189 anos e nos dias 15, 16 e 17 de 
junho oferecerá uma vasta programação que 
inclui oficinas, filmes, palestras, exposição 
fotográfica, visitas guiadas à reserva técnica 
do Setor de Etnologia do Museu, caminhada 
ecológica, e outras atividades. Garimpamos 
a programação, encontramos atividades inte-
ressantes para as turmas de F2 e F4 e agen-
damos a nossa visita para o dia 15, sexta-
feira.  

F4TB NO ITAMARATY 
Nossos alunos foram recebidos carinhos a-

mente por Marcia no Palácio do Itamaraty. 
Transitaram pelas salas, visitaram a exposi-
ção sobre o Tratado de Tordesilhas, conver-
saram sobre as histórias do Palácio e, ao fi-

nal, lancharam. Agradecemos a oportunidade 
que Luciana, mãe do Joaquim, nos proporcio-
nou. Foi um passeio muito interessante. 

REUNIÃO DE PAIS DE F5 
Estamos cancelando a reunião agendada 

para o próximo dia 25 de junho. Como já ti-
v emos duas reuniões nesse semestre, e es-
taremos apresentando amanhã a Mostra de 
Artes, achamos que demos bastante visibili-
dade ao trabalho desenvolvido nessas tur-
mas e podemos esperar até o início do se-
gundo semestre para o próximo encontro. 
Em agosto nos encontraremos para conver-
sar com pais de ex -alunos que foram para o 
Sexto Ano em 2007 e para conhecer melhor 
as Propostas Pedagógicas de algumas esco-
las para onde tem ido a maioria de nossos 
alunos. 

AMORES NOVOS NA F5T 
A turma toda está apaixonada! O objeto 

de sua paixão são palavras que expressam 
ação, estado ou fenômenos da natureza. 
São os verbos! Eles têm sido a sensação do 
momento em sala de aula. As crianças, mui-
to empenhadas em seu estudo, têm partici-
pado de desafios e bingos de verbos. Para 
isso, precisam conhecer todos os tempos 
verbais do Modo Indicativo, nas três conju-
gações, e recitá-los com desenvoltura. Na 
próxima semana, preparem-se: faremos uma 
gincana.  

VISITAS  ILUSTRES 
Na última sexta-feira recebemos a visita 

de alguns ex -alunos da quarta-série de 
1999. Passearam pela escola e mataram a 
saudade das aulas de Teatro assistindo ao 
ensaio da Nau Catarineta da F3T. Tadzo 
está cursando economia na PUC, Pedro en-
genharia mecânica na UFRJ e Guilherme 
Cadaval está de mudança para a Argentina, 
onde pretende cursar uma faculdade de ci-
nema.  


