
FINAL DO SEMESTRE 
Algumas famílias estão confusas com os 

festejos juninos, achando que eles encerram 
o semestre letivo. As aulas vão até o dia 12 
de julho e sexta-feira, dia 13, os professores 
estarão em plantão para receber quem dese-
jar conversar sobre as crianças. No próximo 
Informe enviaremos os horários do plantão. 
Na semana de 16 a 20 de julho estaremos 
em recesso, com a secretaria funcionando 
apenas na Capistrano de Abreu. Na semana 
seguinte, de 23 a 27, ofereceremos o apoio 
pedagógico para as crianças que forem indi-
cadas para isso pela orientação pedagógica, 
e estaremos em planejamento pensando e 
estudando propostas e estratégias para o 
segundo semestre. Recomeçaremos as au-
las no dia 30 de julho. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                  

PIMENTA EM CLIMA DE ARRAIÁ 
A Turma da Pimenta está encantada com 

a história do Boizinho de São João, que traz 

PARA TODOS 
ARRAIAL DA SÁ PEREIRA 

As crianças já estão bastante motivadas 
para as comemorações juninas. Na Educa-
ção Infantil o Jean trouxe várias histórias e 
contos folclóricos para contextualizar as can-
tigas tradicionais que são aproveitadas pela 
Roberta, para embalar momentos de dança 
muito animados. No Ensino Fundamental, as 
quadrilhas estão esquentando sob o coman-
do da Aninha, da Andrea Travassos e da 
Cecília. Assim, preparamos as crianças para 
nossa festa do dia 30. Educação Infantil às 
10h, Ensino Fundamental às 11h. A festa, no 
Campo de São Cristóvão, é aberta a todos 
os amigos e famíliares que também estão 
convidados a dançar e brincar com as crian-
ças, durante o show da Cia de Encenações 
Musicais. 

Mas não vamos parar por aí. Essa festa 
abre a semana de atividades e festejos juni-
nos na escola, quando teremos, todos os 
dias, recreios com brincadeiras típicas. Na 
sexta-feira, dia 6 de julho, encerraremos a 
temporada com uma festa interna, apenas 
para as crianças, com quadrilhas e um lan-
che coletivo caprichado. Nesse dia, recebe-
remos apenas os pais de quinto ano que 
desejarem e puderem assistir ao casamento. 
O do turno da manhã será às 11h e o da tar-
de às 16h. 

CONSELHOS PARA  
UMA ALIMANTAÇÃO SAUDÁVEL 

Recebemos algumas manifestações de 
pais que estiveram presentes na última reu-
nião temática sobre alimentação, desejando 
aprofundar o tema e solicitando mais um 
contato com a Maria Alice, nutricionista con-
v idada para a mesa. Vamos continuar o de-
bate mas, por enquanto, seguem alguns 
conselhos da Alice: 

"Para tentar auxiliar a todos na difícil for -
mação de hábitos alimentares saudáveis e 
adequação ao mundo ´prático e rápido` que 
vivemos, elaborei esta lista de sugestões de 
lanches (não tão difícies de serem levados 

para a escola). É importante lembrar que a 
merenda não ultrapassa 10% das necessida-
des diárias das crianças, e que a convivên-
cia em casa, com alimentos variados e sau-
dáveis, certamente contribuirão muito para a 
formação de uma base sólida e de escolhas 
melhores no futuro.  

Frutas frescas, secas ou desidratadas; 
castanhas, amêndoas e amendoim; semen-
tes secas como as de abóbora e girassol; 
cereais em barra ou em flocos; sanduiches, 
de preferência de pães integrais, com rechei-
os com pouca gordura; bolos caseiros com 
frutas e óleo vegetal em seus ingredientes; 
biscoitos integrais; biscoitos tradicionais com 
substituição de gordura vegetal por óleo ve-
getal em sua composição; batata frita 
(muitas marcas não possuem corantes, aro-
matizantes, flavorizantes e gordura vegetal 
em sua composição). Derivados de leite, que 
também são adequados, têm o inconvenien-
te de precisarem de refrigeração." 

Em breve mandaremos notícias das no-
vas iniciativas para fomentar a qualidade da 
alimentação de nossas crianças. 
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curiosidade.  
Num primeiro momento, assistimos aos 

slides da viagem que fizeram à Patagônia. O 
contraste da silhueta das pessoas com a 
imensidão das montanhas cobertas de gelo 
impressionou a todos; e os pinguins de Ma-
galhães e a reserva de elefantes-marinhos 
arrancou suspiros da platéia, atenta e vibran-
te. Tatiana mostrou algumas fotos e a Simo-
ne distribuiu um envelope com penas e selos 
de pinguins. Encantados com os presentes, 
ficaram sem palavras ao ver montado, no 
pátio, um verdadeiro acampamento com du-
as barracas, fogareiro, panelas, lanterna, 
saco de dormir, mochila e uma grande toa-
lha, sobre a qual o grupo fez um gostoso 
piquenique e depois partiu para uma aventu-
ra campista.  

Quem quiser saborear um pouquinho des-
sa experiência pode ver o registro que as 
crianças fizeram desse encontro no mural de 
entrada da escola.  

FRIDA 
A Turma da Estrela conheceu um pouco 

da vida da pintora mexicana Frida Kahlo, 
através do livro "Frida", de Jonah Winter. 
Além de ter apreciado algumas reproduções 
da artista como "Auto-retrato com macacos" 
e "Auto-retrato com colar de espinhos e bei-
ja-flor", as crianças ficaram encantadas com 
os animais retratados nessas pinturas e tam-
bém com a história.  

Na Sala de Artes, todos foram desafiados 
a pintar como Frida que, segundo o autor do 
livro, "pintava o que enxergava com os olhos 
e o coração". Com as mesas deitadas, im-
provisamos cavaletes e algumas crianças 
quiseram comentar suas intenções: 

– Vou pintar o meu avô João. (Tomás) 
– Vou pintar a Rafaela. (Amanda)  

a origem dessa tradicional festa popular. 
Com o rosto pintado e muita alegria, as cri-
anças formaram pares para dançar e brincar 
quadrilha. Experimentaram formações como 
o beija-flor, a cestinha de flores, o balancê e 
o túnel.  

A animação já está garantida para o arraiá! 

NÃO PERCAM! 
As crianças da Turma da Beijoca continu-

aram envolvidas com diversas brincadeiras. 
Além de experimentá-las no pátio, também 
puderam observá-las nas obras de diferen-
tes artistas como Cândido Portinari, Tarsila 
do Amaral, Pieter Brüegel, entre outros. A 
ciranda, presente em algumas delas, encan-
tou a garotada.  

Na Sala de Artes, todos exploraram plasti-
camente alguns elementos encontrados nas 
reproduções, utilizando formas e materiais 
diversos. O resultado da experiência pode 
ser apreciado no mural de entrada.  

OCEANO PELAS AMÉRICAS 
As crianças da Turma do Oceano tiveram 

a oportunidade de conhecer diferentas as-
pectos culturais das Américas. 

Descobrir a diversidade geográfica do Pe-
ru, dançar quadrilha e ouvir histórias de San-
to Antonio e São João, além de assistir a um 
show de "reggae" apresentado pela F5T. 
Foram experiências que fizeram parte da 
rotina do grupo aproximado-o, ainda mais, 
do "espírito sulamericano".  

Na próxima quarta-feira iremos ao Jardim 
Zoológico.  

ACAMPAMENTO NA PATAGÔNIA 
A criançada da Turma da Onça recebeu a 

Keila e o Flávio, pais da Tatiana (TDT), e a 
Simone, mãe da Marina (TDT), com alegria e 

– Vou pintar o arco-íris. (Vicente)  
– Vou pintar a Amanda. (Rafaela) 

MAPUCHES Y GORDITAS  
DE LA PATAGONIA 

A Turma da Neve adorou conhecer a can-
ção do folclore argentino sobre a Baleia 
Franca, interpretada pelo grupo "Cielo Arri-
ba" chamada "Las Gorditas de la Patagonia". 
O desafio de entender a língua de los her-
manos se estendeu a um texto sobre a vida 
da comunidade mapuche, que vive nas en-
costas da Cordilheira dos Andes, desde a 
chegada dos espanhóis. 

A turma optou por escutar a leitura do tex -
to em espanhol e identificou diversas pala-
vras iguais às da nossa língua. Foi uma ex -
periência muito interessante!  

BRINCADEIRAS 
Na reta final do projeto "Eu, Você e a Mi-

nhoca", a Turma da Minhoca envolveu-se 
com atividades inspiradas em suas brinca-
deiras preferidas. Abordamos a história de 
cada criança, realçando suas características 
e buscando desenvolver o sentimento de 
pertencimento ao grupo. Apreciamos ima-
gens de crianças brincando em diferentes 
contextos e também algumas reproduções 
da obra de Portinari, Tarcila do Amaral e Mil-
ton da Costa, que inspiraram outras tantas 
brincadeiras. 

Tem sido, para o grupo, uma experiência 
muito importante poder comparti lhar esses 
momentos coletivos, além da possibilidade 
de conhecer, um pouco mais, o repertório de 
brincadeiras de diferentes culturas.  

Na proxima quinta-feira iremos passear 
no Parque Lage.  

Pimenta em clima de arraial  Pintando a ciranda  Pintando como Frida 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                
COMPROMISSOS DAS  F1 

Para conhecer um pouco mais sobre o 
trabalho do ceramista e ver de perto um for-
no, as Turmas do Mundo e da Amizade irão 
visitar o atelier da Sonia, mãe da Lara 
(professora). A turma da manhã irá na próx i-
ma terça-feira e a da tarde na quinta.  

Depois da Feira Mexicana, pais e profes-
sores das Turmas do Mundo e da Amizade 
já têm um novo encontro marcado: segunda-
feira, dia 2 de julho, às 19h30, reunião de 
pais. As professoras falarão sobre o trabalho 
no semestre e sobre os bastidores da Feira. 
Não faltem!  

AULA DE ESPANHOL 
A Turma do Mundo recebeu a visita da 

Paz, mãe da Francisa, que nos deu uma au-
la de Espanhol muito divertida. As crianças 
experimentaram o sotaque diferente e per-
guntaram algumas palavras em português 
para conhecê-las em espanhol. Aprendemos 
o nome de alguns bichos: gallina, tortuga, 
burito, mursielago. Foi uma manhã divertida 
e interessante!  

COMO NASCEU O RIO AMAZONAS 
Vejam a lenda criada por Antonio para 

explicar a origem do rio Amazonas: 
 

Era uma vez o sol e a lua. Eles queriam 
se casar. 

Um vestia-se de prata e o outro vestia-se 
de ouro.  

Eles não podiam se casar porque ia aca-
bar o mundo: o sol ia derreter o solo e a lua, 
com suas lágrimas, afogaria o chão. Coita-
dos deles, não podiam se casar! 

Gabriel (F3T)  
"Além do conhecimento sobre os povos, 

aprendemos a apresentar, falar em público 
sem vergonha." 

Julia (F3T) 
"Trocamos muitas idéias e curiosidades 

ouvindo as apresentações." 
Gabriela (F3T)  

PASSEIO CONGELANTE NA F3MB 
"Nós fomos à fábrica de sorvetes Itália, 

que fica depois do Recreio. Entramos na fá-
brica e vimos como se faz sorvete e picolé. 
Tivemos que colocar uma touca para não 
cair cabelo no sorvete. Vimos um cano con-
gelado de onde saía sorvete de baunilha. 
Vimos também um moço com as mãos rápi-
das que botava os picolés na máquina de 
embalagem.Tinha um liqüidificador gigante e 
uma lata de leite condensado enorme.  

Aliás, tudo era gigante nessa fábrica! Vi-
mos um homem mexendo a goiaba com uma 
colher e uma panela de bruxa. Era a goiaba-
da do sorvete Romeu e Julieta. Entramos 
num lugar que parecia o pólo norte. Era o 
freezer que congelava os picolés. Os funcio-
nários usavam uma roupa de esquimó! 

Até que chegou a hora de tomar picolé de 
graça. Tinha de coco, chocolate, uva, choco-
menta, limão, manga, e tangerina. Foi o me-
lhor passeio de todos os tempos!" 

Texto coletivo 

RECADO MUSICAL 
Nas aulas de Música, as F4 estão traba-

lhando a todo vapor. Nesse momento decidi-
mos ouvir o desejo das crianças em relação 
ao repertório a ser estudado na flauta doce. 
Acrescentamos o desafio delas próprias se 
responsabilizarem pelo registro, na partitura, 

Visita congelante  Aula de Espanhol na F1M  
Com o passar do tempo, depois de muitos 

dias separados, a lua começou a chorar e as 
lágrimas desceram numa montanha. A lágri-
ma foi descendo e transformou-se num rio, o 
rio Amazonas." 

Antonio Nunes (F2M) 

SABORES DO NORTE 
Durante a semana a F2T experimentou 

mais alguns sabores do norte do Brasil. Flai-
se, mãe de Luiza, carinhosamente enviou 
sorvete de algumas frutas típicas da região.  

A criançada adorou saborear seu gosto 
excêntrico.  

COM A PALAVRA, AS CRIANÇAS 
As crianças da F3T, nas aulas de Projeto, 

apresentaram o resultado de seus estudos 
sobre povos pré-colombianos para os ami-
gos da turma.  

Foram seminários sobre apaches, guara-
nis, moicanos, inuíts, incas, astecas, maias, 
pataxós, mapuches, charruas. 

Todos estavam bem preparados e, com 
muita desenvoltura, contaram para nós um 
pouco da história desses povos. 

Aqui estão alguns depoimentos sobre a 
importância desse trabalho.  
 

"Com nossos amigos aprendemos impor-
tantes informações sobre os povos pré-
colombianos." 

Liora (F3T)  
"Foi muito importante a gente saber quem 

vivia aqui antes dos es panhóis e portugueses." 
Dora (F3T) 

"As etapas do trabalho foram muito legais. 
Nós começamos conhecendo um único povo e 
no final acabamos conhecendo mais povos." 

Ana (F3T)  
"Foi muito bom conhecer as histórias dos 

primeiros habitantes da América." 



27  RAFAEL CALDEIRA EULER BRAGA  TBT 
28  GABRIEL COSTA ALVES                F4TA 
28  GLORIA SABACK SAINT-CLAIR         F1T 
28  ENRICO AIEX OLIVEIRA                F4TA 
28  PEDRO SILVA                               AUX 
29  BRUNO ARMONY DO NASCIMENTO TDT 
29  SOFIA OMENA HERSCHMANN      F3MA 
30  JOANNA NEOOB DE C CHAVES       F2M 
 

01  MATIAS TEIXEIRA VAISMAN            F1T 
01  LUCAS CARDOSO ADAMCZYK         F3T 
 

Aniversariantes 
de 25/6 a 1/7 

das melodias escolhidas: Harry Potter (F4M 
e F4TB) e What I’ve been looking for (F4TA), 
do filme High School Musical. Para fazer es-
se trabalho com sucesso, precisamos que os 
alunos tragam, em todas as aulas de Mús i-
ca, todo o material: a flauta doce, as partitu-
ras e o Guia de Posições. Sua falta significa, 
quase sempre, dispersão e diminuição do 
tempo precioso. Organizar o material numa 
pasta (de qualquer tipo, pode ser na pasta 
do Coral) pode ajudar bastante.  

HANS, LOBATO E A F4TB 
Finalizamos a leitura de Hans Staden, a-

daptação de Monteiro Lobato, e da apostila 
que nos acompanhou neste percurso já apon-
tando para alguns outros desdobramentos. 

Primeiro, assistimos ao filme Hans Sta-
den. Aproveitando o tema e inspirados em 
"Monam incendeia o mundo", uma lenda tu-
binambá, nossos "leitores do dia", na próx i-
ma semana, se dedicarão à leitura de lendas 
indígenas. E, antes que o semestre termine, 
aproveitando toda a curiosidade e entusias-
mo que Lobato inspirou, nos próximos em-
préstimos da Biblioteca, entrarão na roda 
apenas os livros do autor. Estamos incenti-
vando a circulação de seus livros na turma. 
Estaremos atentos aos cuidados que o acer-
vo merece. 

PAISAGENS NATURAIS DA AMÉRICA 
A partir da reflexão, proposta no Dia do 

Meio Ambiente, sobre as questões ambien-
tais do planeta, nos aproximamos do mosai-
co que compõe a diversidade natural da A-
mérica. Percebemos o quanto o clima influ-
encia diretamente nas formações vegetais 
que encontramos pelas terras americanas. 
Exploramos as fotografias encontradas na 

Saboreando o Norte  Seminário sobre os povos pre-colombianos na F3T  

“VERBO “SER”, PAI DOS VERBOS 
O livro “Emília no país da Gramática” traz 

um encontro inusitado da boneca com o ver-
bo Ser e a nossa apostila propõe a elabora-
ção de uma notícia sobre esse encontro. De-
pois das crianças apresentarem suas produ-
ções, fizemos uma votação para escolher a 
que seria publicada no Informe:  
 

"O vaidoso "Ser" conta sua vida 
O verbo “Ser” é muito vaidoso, mas tem 

motivos para isso. Como ele mesmo falou, o 
“Ser” é o verbo dos verbos, porque é ele 
quem faz tudo quanto existe, ser. Muitos gra-
máticos o chamam de verbo substantivo, 
como quem diz que ele é a substância de 
todos os demais verbos. 

E, com muito orgulho, o verbo “Ser” excla-
ma e pergunta: “Isso é verdade! Sou a subs-
tância, o pai dos verbos! Sou o pai de tudo! 
Sou o pai do mundo! Como poderia o mundo 
existir ou ser, se não fosse eu? Responda! ” 

João Paulo (F5M) 

internet, ilustramos e registramos as caracte-
rísticas de cada bioma estudado. Durante a 
semana, nossa meninada, dividida em gru-
pos, concluiu a confecção de maquetes que 
representam cada uma das paisagens natu-
rais estudadas. O trabalho será exposto du-
rante a próxima semana no Céu Pereira.  

EXPOSIÇÃO INTERATIVA NA F4M 
A turma preparou uma exposição muito 

bacana com as informações e o material 
pesquisado sobre o Caribe para receber as 
outras turmas que viajaram nas aulas de In-
glês para o mesmo destino. 

Para torná-la mais interessante, elaborou 
vários jogos diferentes repletos de conhec i-
mentos. 

Esta semana, a F3MA visitou a expos i-
ção, brincou e aprendeu muito com "True or 
False", perguntas e respostas, bingo e dois 
jogos de trilha nos quais puderam trocar idéi-
as e testar os seus saberes. 

Estamos esperando a F3MB e F5M na 
próxima semana. 

ANIVERSÁRIO DO MUSEU NACIONAL 
Para comemorar 189 anos, o Museu Na-

cional preparou uma feira de atividades cien-
tíficas e culturais que podem nos ajudar ao 
longo do projeto. Havia oficinas de paleonto-
logia, astronomia, arqueologia, microbiologi-
a, etc. 

Foi muito interessante fazer escavações 
procurando ossos humanos e de dinossau-
ros, reproduzir as pinturas rupestres, obser-
var pequenos seres no microscópio e todas 
as outras coisas. 

Nós fomos com a F2M e foi um bom trei-
no para a Feira Moderna!  

Texto coletivo F4M 


