
muito curiosa, arriscou um palpite: essa cai-
xa está cheia de coisas do Peru! 

Um cartão revelou o mistério: Tetê man-
dou esee presente cheio de lembranças e 
objetos do país que escolhemos estudar.  

Aos poucos, o conteúdo foi sendo des-
v endado e, com ele, a história e a cultura 
peruana. Instrumentos musicais e peças fei-
tas de argila, palha e lã encantaram a todos 
que, no final, escolheram um objeto para 
fazer um desenho de observação. 

Esta semana a Turma do Oceano ganhou 
um amigo novo, o Rodrigo. Seja bem-vindo! 

TURMA DA MINHOCA CONVIDA 
Ao longo do semestre a Turma da Minho-

ca esteve envolvida em atividades que fav o-
receram a aproximação e a socialização das 
crianças. Nessa rica interação, tiveram a o-
portunidade de conhecer o outro e de com-
partilhar com todos um pouco da própria his-
tória.  

PARA TODOS 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A palestra da noite de ontem, sobre Ali-
mentação, Saúde e Educação, contou com a 
presença de pais e professores, especialmen-
te da comunidade da Pereirinha. São muitas 
as preocupações de todos sobre a qualidade 
da alimentação que devemos oferecer às 
nossas crianças, principalmente no que diz 
respeito à formação de hábitos. Mas o que 
parece claro para todos, é que o equilíbrio e o 
bom senso são mais importantes que as 
grandes certezas. E que famílias e escola 
precisam ainda buscar maior parceria. 

FESTA JUNINA 
Lembramos a todos que a nossa festa 

será no Campo de São Cristóvão, no dia 30. 
Educação Infantil às 10h, Ensino Funda-

mental às 11h. A festa abre a semana de 
atividades e festejos juninos na escola. Tere-
mos recreios com brincadeiras típicas e as 
aulas, em especial as de música e dança, se 
dedicarão às tradições populares. Na sexta-
feira, dia 6 de julho, encerraremos a tempo-
rada com quadrilhas, um lanche coletivo e, 
na Capistrano de Abreu, com o casamento 
das turmas de Quinto ano.  

COWPARADE 
Vocês já devem ter lido algumas notícias 

sobre o a exposição de vacas transformadas 
em obras de arte que ocorrerá em setembro 
no Rio. A proposta já se realizou, no Brasil, 
em São Paulo (2005) e Belo Horizonte 
(2006). E já mobilizou cidades internacionais 
como Paris, Londres e Tóquio. Na fase de 
pré-seleção, artistas apresentam suas pro-
postas e, então, são selecionadas para pro-
curar patrocínio. A partir do trabalho com os 
Mitogramas dos povos americanos, Moema, 
professora de Artes dos Quarto e Quinto a-
nos enviou um projeto, que foi pré-
selecionado. A idéia é produzir uma vaca 
estampada com os desenhos das crianças 

nas aulas de arte dessas turmas. Agora, os 
projetos pré-aprovados estão a espera do 
interesse de patrocinadores, que poderão 
escolher a obra e o local onde será exposta. 
A cota de patrocínio é incentivada pela Lei 
Rouanet (Pronac 067719) e pela Lei do 
ICMS do Rio de Janeiro. As esculturas serão 
leiloadas em evento beneficente, e o valor 
arrecadado será revertido para a obra Social 
da Prefeitura do Rio. Mais informações sobre 
o evento em www.toptrends.com.br. Será 
que alguém da comunidade Sá Pereira tem  
como ajudar? 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

FESTA DA ESTRELA 
A Turma da Estrela viveu momentos mui-

to felizes com seus familiares. Dançamos e 
cantamos músicas mexicanas, estouramos a 
tão esperada 
piñata e compar-
tilhamos, com 
todos, os dife-
rentes registros 
das experiências 
vividas ao longo 
do semestre. Foi 
um prazer dividir 
esses momentos 
de tanta alegria.  

Na próxima 
quinta- feira ire-
mos ao Jardim 
Zoológico.  

SURPRESAS 
NO OCEANO 

ATurma do 
Oceano recebeu 
uma caixa sur-
presa, com um 
bilhete: Cuidado, 
Frágil. 

A criançada, 
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QUE DIA FELIZ! 
O passeio da Turma da Beijoca ao Jardim 

Botânico foi brindado com muita farra e ale-
gria. Ao sairmos da escola, Carol Maia nos 
disse: Parece até um dia de verão! 

A tarde ensolarada foi um convite à brin-
cadeira. Quando chegamos ao nosso desti-
no, o amplo espaço motivou a garotada a 
dar uma boa corrida. Depois de saborear um 
lanche gostoso, todos se divertiram no par-
quinho. Antes de irmos embora, ainda so-
brou tempo para uma visita às tartarugas e 
parece que a quietude delas também silen-
ciou as crianças, encantadas ao observá-las 
nadando no laguinho. Na volta, empolgados 
com esse primeiro e agradável passeio, al-
guns nos perguntavam quando seria o próx i-
mo.  

NOVOS PROJETOS 
A Turma da Onça deixou a Amazônia e 

embarcou em novas aventuras. A criançada 
quer ver a neve! Começamos assistindo "A 
Marcha dos Pingüins", conhecendo um pou-
quinho sobre esses animais e também sobre 
a Antártida. Na semana passada, recebemos 
a visita do Wagner, que é fotógrafo e esteve 
por lá, mas isso a turma é que vai contar: 

"O Wagner, irmão da Erika, veio aqui na 
escola e mostrou slides da Antártida. Ele foi 
tirar fotos dos pesquisadores brasileiros. Vi-
mos fotos dos ossos da baleia e do navio 
quebra-gelo, que tem um lugar em cima para 
o helicóptero pousar, e parece um campo de 
futebol sem o gol. 

Lá na Antártida tem uma plantinha, o 
musgo, que aparece no verão porque a neve 

Na próxima sexta-feira, às 10h, pretende-
mos finalizar o projeto promovendo um en-
contro muito especial entre as crianças e 
suas babás. 

Essas pessoas tão queridas que cuidam e 
que também fazem parte da história dos 
nossos pequenos, serão convidadas a com-
partilhar, com o grupo, as brincadeiras que 
costumam dividir com seus pequenos. Pedi-
mos que os pais nos ajudem a divulgar esse 
encontro que, certamente, será carregado de 
afeto.  

AVENTURA NA NEVE 
A Turma da Neve recebeu uma visita mui-

to legal do fotógrafo Wagner. Ele nos mos-
trou fotos de sua viagem na neve. Vimos 
fotos de barco, de ossos de baleia com fun-
gos e de cientistas e pesquisadores que 
queriam descobrir de que pássaro eram os 
ossos que encontraram. 

Ele nos explicou que um fotógrafo precisa 
tirar três fotos diferentes para uma pesquisa. 
Uma precisa ser bem de longe, outra com 
média distância e a última bem de perto.  

Ele contou que um mergulhador sentou 
num iceberg para ver se tinha algum defeito 
embaixo do barco que estava ancorado. 

O fotógrafo também nos contou que as 
baleias nadam até a praia da Antártida para 
morrerem por lá.  

Este lugar para onde as baleias vão é cui-
dado pelos marinheiros. Lá as pessoas não 
dormem em camas e sim em caixas de ferro 
de caminhão. No final, tinha uma foto do 
mergulhador dando tchau pra gente. 

Foi uma visita emocionante! 
Texto coletivo 

derrete e no inverno, some. 
Nós aprendemos que os mergulhadores 

só podem ficar vinte minutos embaixo da 
água por causa do frio.  Se ficar muito tempo, 
congelam e podem até morrer. Para conser-
tar o navio, eles ficam se revesando." 

Agora iremos à Patagônia!  

PASSEIOS DA PIMENTA 
Na próxima semana a Turma da Pimenta 

vai atravessar duas vezes o portão da Perei-
rinha. Na segunda-feira iremos à Pereirona 
para assistir filmes e uma projeção de fotos 
de bichos que vivem no México; na quarta-
feira vamos ao Zoológico descobrir que ani-
mais da fauna mexicana vivem por lá. As 
crianças estão ansiosas para ver, de perti-
nho, a onça-pintada que também é conheci-
da como jaguar ou jaguaretê, em guarani.  

Para o passeio de quarta-feira não esque-
çam o uniforme. Pedimos, excepcionalmen-
te, que não enviem frutas que precisem ser 
cortadas. 

PESQUISA NA ESCOLA 
A pedido de Paula, mãe da Carolina (F1T) 

e de Pedro, pai de Tiago (F1M) e Flora 
(TCM) acolhemos, em 2005, profissionais 
envolvidos com uma pesquisa sobre o senti-
mento de propriedade nas crianças. A pes-
quisa é desenvolvida em colaboração por 
três centros: Instituto de Psicologia da UERJ, 
Emory Infanto and Child Lab e Programa de 
Estudo e Pesquisa da Ação e do Sujeito do 
Instituto de Medicina Social/UERJ. Agora, 
fomos procurados novamente para participar 
de uma segunda etapa. Na próxima semana 
enviaremos para casa um termo de consenti-

Wagner visita a Turma da Onça  Turma da Beijoca no Jardim Botânico  



mento para a participação de crianças da 
Pereirinha que tenham entre três e cinco a-
nos. Os procedimentos, praticamente, não 
interferem na rotina das nossas atividades. 
O objetivo da pesquisa é avaliar quando e 
como as crianças desenvolvem a noção de 
propriedade, noção importante para o desen-
volvimento do sentido de moralidade e toma-
da de decisões éticas. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

FESTA PEDAGÓGICA F1M E F1T 
As Turmas do Mundo e da Amizade estão 

esperando suas famílias na próxima sexta-
feira, às 8h e às 16h respectivamente, para 
compartilhar seus aprendizados sobre o Mé-
xico em uma grande festa. As crianças pre-
pararam uma Feira Mexicana onde apresen-
tarão os trabalhos de Dança, Música e Artes 
vinculados ao Projeto. As meninas deverão 
vir com uma camiseta preta sem estampa, 
tranças e flores no cabelo e colocarão as 
saias aqui na escola. Os meninos com cami-
setas coloridas, lenço no pescoço e calça 
lisa. Essas são apenas sugestões, usem a 
criatividade e lembrem-se: quanto mais me-
x icano melhor! 

GOSTINHO DO NORTE 
Diferentes tipos de árvores, frutos e frutas 

típicas do norte do Brasil têm feito parte das 
descobertas e curiosidades das F2. 

Para sentir o gostinho verdadeiro da regi-
ão, as crianças experimentaram açaí, cupua-
çu e graviola. O sabor excêntrico agradou 

tinente americano.  

Um Dia no Museu 
Nosso passeio ao Museu Nacional será 

inesquecível. Nos sentimos como no filme 
"Uma noite no Museu", onde as peças do 
acervo do Museu de História Natural de No-
va York, ganham vida. 

Imaginamos, durante a visita às expos i-
ções, como historiadores, arqueólogos, pale-
ontólogos, museólogos, geólogos fazem 
seus trabalhos para mostrar como a história 
aconteceu. 

Texto Coletivo F3MA 

UMA DESPEDIDA EM QUADRINHOS 
Depois de muito estudo, pesquisa, semi-

nários, passeios, filmes, encontros arqueoló-
gicos a F4TB vai se despedindo do projeto 
os "Pioneiros das Américas". 

Para fechar, o desafio é mostrar o que 
aprenderam em divertidas histórias em qua-
drinhos. Aproveitamos para agradecer a par-
ceria e a colaboração das famílias. 

A FEBRE DA TERRA 
O caderno especial de O Globo, dedicado 

ao meio ambiente, traçou expectativas do 
que pode acontecer a uma cidade como o 
Rio de Janeiro no contexto do aquecimento 
global. "No campo das políticas públicas, 
precisamos rever a agenda atual, repleta de 
propostas de redução de consumo de com-
bustível ". Vejam o texto que Joaquim produ-
ziu após leitura e discussão em sala: 
 

"Nós, aqui no Rio, estamos sendo muito 
afetados pelo aquecimento global, com febre 

Gostinho do Norte nas F2M e F2T  

alguns e causou estranheza em outros. Mas, 
todos gostaram da "viagem" para conhecer 
mais um pedacinho do nosso país. 

FÁBRICA DE SORVETES NA F3MB 
Depois de muitas conversas sobre os na-

vegadores, começamos nosso estudo sobre 
os inuits, povo esquimó que habita as terras 
geladas do hemisfério norte.  

Para comemorar o novo projeto, visitare-
mos na próxima terça-feira a fábrica de sor-
vetes Itália.  

Cada deve trazer, além da mochila com o 
material escolar, uma pequena sacolinha 
onde possa carregar seu lanche e uma gar-
rafinha d'água.  

TRABALHANDO EM GRUPOS 
Esta foi uma semana de muito trabalho 

para as crianças da F3T. Organizadas em 
duplas ou trios, compartilharam suas pesqui-
sas sobre povos originários da América. A 
meninada trouxe muitos materiais e está 
muito sabida. Não vai demorar para se tor-
narem professores, apresentando para os 
amigos o resultado de tanto estudo e dedica-
ção.  

NOVOS DESAFIOS NA F3MA 
Iniciamos o trabalho com o algorítmo da 

adição. Todos estão muito animados com o 
novo desafio. 

Terminamos a leitura de "O Sítio no des-
cobrimento", de Luciana Sandroni. A hora do 
conto era esperada com ansiedade, as crian-
ças antecipavam soluções e idéias para E-
mília e a turma do Sítio enfrentarem a aven-
tura na expedição que trouxe Cabral ao con-
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e viroses por causa de bactérias trazidas 
pelas inundações. As águas ficam paradas e 
trazem a dengue, por exemplo. O aqueci-
mento global não pára! Ele passa por todo 
um ciclo de destruição. 

Muitos países têm sido castigados por 
ondas de calor e inundações (o que traz a 
febre). O Brasil (principalmente a costa sul e 
sudeste) já está sendo afetado pelos sinto-
mas. 

Desertos têm aumentado nos últimos a-
nos, fortes furacões causam mortes em vá-
rias regiões do mundo e calotas polares vêm 
derretendo.  

Precisamos fazer alguma coisa já!" 
Joaquim F4TB 

POESIA NA F4M 
Resolvemos fechar o semestre da F4M 

com muita poesia! Para começar, vamos 
aproveitar o nosso livro de Cruzadinhas, que 
é recheado delas. Combinamos apresenta-
ções no início de cada aula. As poesias já 
foram sorteadas e devem ser treinadas em 
casa para que promovam momentos agradá-
veis ao leitor e a seus espectadores. 

CARTAS AOS COLEGAS 
Bastante entrusiasmada, a meninada da 

F4TA escreveu uma carta aos colegas da 
F4M para trocar opiniões e discutir sobre o 
livro “As aventuras de Hans Staden”, que 
estão lendo. Capricharam nas cartinhas e as 
depositaram num grande envelope, com selo 
e tudo mais! Entregaram a Andréa, a quem 
coube a missão de pombo-correio. A expec-
tativa pelas respostas é grande!  

DIVISÃO NAS F4 
As crianças das F4 aprenderam um novo 

procedimento para resolver os problemas 
que envolvem a divisão. Optamos por utilizar 
uma estratégia que deixa aparente o percur-
so das subtrações sucessivas. Sugerimos 
que as crianças, ainda sem decompor o div i-
dendo, estimem o quociente em etapas. Ve-
jam exemplos e maiores explicações sobre o 
processo na página da turma, no site da es-
cola.  

TODO DIA É DIA DE ÍNDIO 
A F5T recebeu a visita de Edmundo, pai 

de Flora, que fez uma palestra sobre os há-
bitos e costumes dos indígenas da Amazô-
nia. A infância indígena foi o principal foco 
de sua fala, que discorria sobre as responsa-

Trabalho em grupo na F3T  
bilidades dos pequenos índios, seus ritos de 
passagem e os sinais da entrada na vida 
adulta. As crianças, muito atentas e admira-
das, fizeram um paralelo com sua infância 
urbana. Ao final do prazeroso encontro, Ed-
mundo fez circular pela sala uma flecha – 
trabalho masculino – e uma peneira – traba-
lho feminino – confeccionados por indígenas 
da tribo com que trabalha mais diretamente, 
os Curicó. 

FICHAS  E APOSTILAS 
Uma característica do trabalho das F5 é o 

maior número de apostilas de Projeto, em 
vez de muitas fichas avulsas. É por isso que 
o fichário do primeiro trimestre foi só com as 
fichas de Matemática. Nesta semana reto-
mamos a Apostila de Literatura, que andava 
meio preterida em relação às outras, para 
finalizar a parte de Crônicas, Contos, Fábu-
las. 

Estamos, também, quase terminando a 
leitura do Robinson Crusoé e já começamos 
a escolha do próximo livro de literatura.  

CÂMBIO! 
A garotada tem experimentado e vibrado 

a cada ponto conquistado no jogo de câm-
bio. Essa adaptação do voleibol tem, tam-
bém, provocado muitas gargalhadas, ani-
mando os recreios. 

Aproveitamos para pedir, a quem puder 
colaborar, que envie latas de leite, achocola-

tados e afins, para as brincadeiras juninas. 

DE TODOS 
CASACO PERDIDO 

Clarice, da F4TA, procura seu casaco. Ele 
é pequeno (bolero), marrom e rosa com um 
botão grande. Por favor, se você o achar, 
entregue na secretaria.  

ACHADOS E PERDIDOS 
Na Mostra de Artes do dia 2 de junho, al-

guém esqueceu uma sacola da loja 
"Mercado Infantil" com quatro caixinhas para 
presente.  


