
trouxe. A Sofia selecionou imagens, de jor-
nal, dos atletas que apreciamos na roda e, 
depois, fizemos um trabalho de releitura cor-
poral que está se desdobrando numa ativida-
de de Artes. Em breve no mural da escola. 

ONÇA NO PARAPAN 
Aproveitando as competições do Para-

Pan, além de imagens e conversas sobre o 
assunto, a Turma da Onça experimentou 
algumas brincadeiras em que se enfatizaram 
alguns sentidos. A aula de expressão corpo-
ral teve emoção especial: enquanto a Rober-
ta chacoalhava uma bolinha com guizo no 
salão, as crianças, de olhos vendados, foram 
desafiadas a apurar a audição para encon-
trá-la. Em seguida formaram duplas, sendo 
que uma de cada dupla, com olhos venda-
dos, era guiada pela outra ao longo de um 
circuito repleto de obstáculos. 

EMOÇÃO NO CC DA CAIXA 
A Turma da Pimenta viveu uma experiên-

PARA TODOS 
CALENDÁRIO SEGUNDO SEMESTRE 

Pela primeira vez, depois de muitos anos, 
deixamos de publicar o calendário na agen-
da das crianças. A publicação muito antec i-
pada de compromissos que dependem de 
inúmeros fatores como o tempo, o ritmo de 
produção das crianças, o desenvolvimento 
de atividades pedagógicas, a disponibilidade 
de espaços externos para a realização de 
atividades que a escola não pode comportar, 
criaram conflitos e impasses. Enfrentamos a 
incompreensão de alguns pais sobre os mo-
tivos que nos obrigaram a adiar alguns com-
promissos. Mas, por outro lado, quem é mais 
organizado, também reclamou da falta de 
informação. Resolvemos, então, que na pró-
xima semana publicaremos, no site da esco-
la, o calendário do segundo semestre. Lem-
bramos, no entanto, que as datas estão su-
jeitas a confirmação no Informe Semanal, 
com quinze dias de antecedência.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

BEIJOCA COM SOM DO MAR! 
A Turma da Beijoca descobriu um novo 

instrumento na aula de Música. Jean mos-
trou um tambor do mar que, movimentado de 
forma circular, reproduz o som do bater das 
ondas. A novidade encantou a garotada. A-
través da história de um marinheiro fizemos 
um passeio musical recheado de elementos 
do imenso mar azul. 

ESTRELA NO PAN 
A Turma da Estrela brinca e explora o cor-

po através dos jogos inspirados no Pan. As 
crianças estão envolvidas e empenhadas na 
pesquisa. Aproveitamos o que trazem de 
casa para enriquecer nossas conversas e 
atividades. Assistimos aos DVD's "Coral do 
Pan" e "Ópera da Torcida", que o Thomas 
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as crianças chegaram à conclusão que den-
tro do nosso corpo há sangue, cérebro, á-
gua, coração, pulmão, ossos e músculos. 

Conforme as pesquisas foram avançando, 
começamos a descobrir que as partes fun-
cionam de forma integrada, conhecemos 
seus nomes e conversamos sobre a impor-
tância de uma alimentação saudável. 

Na próxima semana prepararemos uma 
sopa com os ingredientes escolhidos pelas 
crianças. A relação das verduras e legumes 
estará nas agendas. 

ARTE PARA A NEVE 
A Turma da Neve visitou a exposição de 

Jogos Visuais. Vimos muitos vídeos: o da 
foca que girava e dava cambalhota com a 
bola na ponta do nariz, o da mulher remando 
de costas, um de corrida e um da piscina 
quando estava de noite. Tinha uma expos i-
ção de remos feitos com madeira de portas. 
Um artista, chamado Felipe Barbosa, fez 
uma bola gigante com vários pedaços de 
bolas. Tocamos uma campainha da carroc i-
nha de cachorro quente, batata frita, com 
várias camisas de times de futebol. Escuta-
mos uma pessoa falando sempre a mesma 
coisa num fone de ouvido e vimos umas boli-
nhas de ping-pong penduradas no teto. Nós 
gostamos de conhecer a Suzana Queiroga, 
artista que fez uma bolha gigante para repre-
sentar o pódio. No final, nós brincamos com 
ela de roda em volta da sua obra de arte. 

Texto coletivo 

ESPORTES AQUÁTICOS 
Nado sincronizado, natação e salto orna-

mental foram alguns dos esportes aprecia-
dos através de imagens de jornais pelas cri-

cia muito emocionante. Apreciar diferentes 
trabalhos artísticos em instalações, vídeo-
intalações, pinturas, fotografias, nos deu a 
oportunidade de um novo olhar sobre o es-
porte. As obras encantaram a criançada, a-
guçando todos os seus sentidos. 

Tivemos, ainda, a oportunidade de ver a 
exposição de pinturas inspiradas nos jogos 
parapanamericanos, todas de artistas que 
pintam com os pés e a boca. Mas não parou 
por aí. João Paulo, um dos artistas, fez uma 
demonstração e pintou, com seus hábeis 
pés, para o fascínio da Turma da Pimenta.  

NOVOS ESTUDOS 
A Turma do Oceano tem um novo foco, o 

corpo humano. Em uma primeira conversa 

anças da Turma da Minhoca. Envolvidas 
com o tema, trouxeram de casa óculos de 
natação, bóias e toucas onde puderam des-
cobrir para que serve cada um desses obje-
tos. Na sala de artes, nossos pequenos fo-
ram desafiados a confeccionar, cada um, a 
sua própria piscina usando palitos de sorvete 
e tinta para o salto dos atletas.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

F2 NO PERU 
Já iniciamos a viagem a este mágico país. 

As pesquisas estão esquentando. Livros, 
imagens e objetos chegam para ilustrar nos-
sos estudos. São muitas as idéias! 

No momento, as turmas começam a se 
empenhar em confeccionar e caracterizar 
uma família peruana. Adereços são bem vin-
dos! Só para lembrar, já escolhemos o livro 
que irá nos acompanhar ao longo do semes-
tre: "Lendas e Fábulas dos bichos de nossa 
América", de Rogério Andrade Barbosa.  

A F2M está muito feliz com a chegada de 
um amigo novo, o Eike. 

AMÉRICA LATINA 
Os pequenos pesquisadores da F3T co-

meçaram a conhecer os cantos, encantos e 
desencantos da América Latina. Materiais 
como livros, imagens, textos, poemas e arte-
sanato, que possam enriquecer e ampliar 
suas descobertas, são muito bem-vindos. 

COLHER OU TOSQUIAR 
Fiar, tingir e tecer. É nesse processo que 

as crianças da F3MA estão entrelaçadas. 

Turma da Beijoca e o som do mar  

Turma da Minhoca e seus Esportes Aquáticos  

Turma da Neve no Centro Cultural da Caixa Econômica 



Entre o urdir e o tramar estão descobrindo 
essa técnica milenar de confeccionar tecidos 
de lã e algodão produzidos pelos Incas, ín-
dios brasileiros e outras culturas americanas. 

LULA GIGANTE NA F3MB 
Recebemos muitas notícias sobre a lula 

colossal e sua "prima" lula gigante. Foram 
notícias de jornal, textos de enciclopédia e 
pesquisas da internet. O interessante foi per-
ceber que a ciência caminha e faz novas 
descobertas sobre esse misterioso ser que 
parece habitar as profundezas dos mares 
gelados. Na "enciclopédia da vovó" lemos 
que os cientistas nunca viram um espécime 
vivo, mas logo depois verificamos nos sites 
que, em 2004, os japoneses conseguiram 
fotografar um exemplar gigante vivo. De 
qualquer modo, foi muito bom aprender nos 
materiais antigos e novos! O misterioso ser 
nos levou ao livro "20.000 léguas submari-
nas", de Julio Verne, cuja a história estamos 
lendo em capítulos.  

Conseguimos, também, com ajuda da 
Cristina, mãe do Artur, que o Centro Cultural 
dos Correios nos recebesse de manhã. As-
sim, na próxima quarta-feira, apreciaremos o 
trabalho de nove mulheres inuits retratando 
a cultura de seu povo em desenhos, pintu-
ras, esculturas e gravuras. Ninguém pode 
esquecer o casaco. O clima das salas de 
exposição lembram o frio intenso das terras 
geladas. 

SEMANA CHEIA 
A F4TA está envolvida com o Seminário 

sobre Povos Originários da América. Organi-
zadas em grupos, dividiram tarefas e prepa-
raram a apresentação dos trabalhos, progra-
mada para a próxima semana. Cada grupo 
tem o objetivo de compartilhar informações 
sobre o modo de vida e organização dos po-
vos sorteados, seus costumes, tradições e 
curiosidades, aprofundando nossas discus-
sões sobre a riqueza e a diversidade cultural 
da América de hoje.  

Na próxima semana iremos ao Instituto 
Tamoio. Para quem não sabe, a entidade é 
fruto de um movimento de resgate do antigo 
Museu do Índio, ao lado do Maracanã, reali-
zando atividades educativas e culturais. Lá 
veremos uma oca, teremos contato com re-
presentantes de alguns povos e faremos u-
ma oficina de pintura corporal com urucum. 
A professora de História Marize, descenden-
te indígena, nos receberá para conversar 
sobre a cultura dos povos originários. Para 
ajudar ao movimento, cujos integrantes mui-
tas vezes saem de suas comunidades para 

MEMÓRIAS  E MEMÓRIAS 
Será que a F4M está se especializando 

em livros de memórias? Parece que sim. Afi-
nal, além da leitura compartilhada de “Minhas 
Memórias de Lobato”, de Luciana Sandroni, 
escolheu o livro “Memórias da Emília”, trazido 
por João Travassos para a Roda de Literatura 
do início de cada aula. Todos os dias, uma 
criança treina a leitura em casa e a apresenta 
aos amigos. Está um sucesso essa convivên-

Lula gigante 

F2M com o novo amigo Eike  

trabalhar em nome da difusão cultural aqui 
na cidade, cada aluno precisa levar um quilo 
de alimento não perecível. Em sala, Fábio 
dará sugestões que atendam melhor às ne-
cessidades do grupo. 

MATERIAL NOVO 
A meninada da F4TB levou para casa a 

apostila "Clima". O material pretende organi-
zar os conceitos que aparecem com as leitu-
ras dos jornais sobre o problema do Aqueci-
mento Global. Pedimos que não saia da mo-
chila porque, em grande parte, será trabalha-
da na escola. 

TECENDO OS FIOS 
Com a leitura do livro "Minhas Memórias 

de Lobato", na F4TB temos feito algumas 
relações entre os problemas relacionados ao 
Aquecimento Global e as Queimadas, já de-
nunciadas por Lobato, na problemática asso-
ciada ao seu personagem Jeca Tatu. O filme 
"Viagem à Terra", que rememora boa parte 
desse assunto tratado no primeiro semestre, 
foi mais um fio entrelaçado com a intenção de 
transformar atitudes aparentemente peque-
nas, mas tão importantes para as crianças. 

AVENTURA NO MATO 
F4M e F5M vão visitar a Praia de Grumari 

e o Parque Municipal da Prainha, acompa-
nhados do grupo Moleque Mateiro nas próx i-
mas quinta e sexta-feira, respectivamente.  



20  VIOLETA CAMPOS REVEILLEAU      F1M 
20  THEODORO BRETAS CORDENONSITCM 
20  ANTONIO ARMOND BOECHAT NETOTAT 
21  NINA CASTRO A B E MELLO            F5T 
22  CLEA MARIA GUEDES ALBRECHT PROF 
22  MIGUEL HERZOG                          TCT 
23  LUIZA BONFATTI DE ANDRADE      F4TA 
24  JULIANA PESSOA P DA CUNHA        F2T 
25  LEONARDO DE ALMEIDA SCHULTZ  F3T 
26  DANIEL LOPES EPIFANIO             F3MA 
 

Aniversariantes 
de 20 a 26/8 

cia com os personagens do Sítio, tanto nas 
aulas de Projeto quanto nos ensaios da peça 
Hans Staden, que esperamos apresentar ain-
da em setembro! 

MAIAS  E ASTECAS 
A F5M trazia, do primeiro semestre, a pro-

messa de um contato mais próximo com a 
cultura maia. Nessas primeiras semanas tra-
balhamos e concluímos os estudos com uma 
apostila que já os aguardava. No final, fize-
ram registros no caderno refletindo sobre os 
pontos mais significativos. Agora, continua-
mos na mesoamérica com outra cultura pré-
colombiana, a asteca, que será tema da apre-
sentação de teatro. Este segundo estudo está 
sendo importante, pois permite que a turma 
estabeleça relações entre as duas culturas. 

CARTAS AO AUTOR 
Sylvia Girardet e Nestor Salaz 

Adorei o livro A Gruta de Lascaux. 
Só acho que vocês poderiam explicar 

mais sobre os garotos. O que aconteceu 
com eles, após a descoberta da Gruta? 

As fotos das pinturas rupestres são lindas 
e os passatempos legais. As outras ilustra-
ções não me parecem tão bonitas quanto 
poderiam ser. É o primeiro livro que eu li de 
vocês. Vou tentar encontrar outros mais por-
que vocês são mesmo ótimos escritores. 

Pedro (F4TB) 

LEITURA COMPARTILHADA 
Desde o retorno, a F4TA tem iniciado as 

aulas de Projeto de uma forma diferente. 

F1M partindo em viagem Bia e o frevo com a Turma da Amizade  

Nossos meninos e meninas já chegam espe-
rando um momento que se repete: a leitura 
compartilhada. Olhos atentos, escuta redo-
brada, é hora de ouvir do professor sempre 
uma nova história. Nas duas primeiras se-
manas exploramos o livro "Meu lugar no 
Mundo", de Sulami Katy. Esta semana a Lei-
tura Compartilhada abriu espaço para as 
crônicas. "Emergência", de Luís Fernando 
Veríssimo, arrancou risadas da turma.  

VIAGEM MUSICAL 
A Turma da Amizade se preparou para a 

viagem. Fizemos as malas e um grande ma-
pa com a rota do nosso passeio. As crianças 
estão animadíssimas! Contagiada por esse 
clima alegre, Bia dançou o frevo com sua 
"sombrinha" e suas roupas leves e colori-
das... A turma inteira entrou na dança!  

As Turmas do Mundo e da Amizade vão 
adotar o livro Ana, Guto e o Gato Dançarino, 
de Stephen Michael King, Ed Brinque Book. 
Cada criança deve trazer o seu, com nome, 
a partir da semana que vem. 

DE MALAS PRONTAS! 
As crianças da Turma do Mundo arruma-

ram as malas rumo a Cuba. Colocaram mui-
tas flautas de pã, moedas de diferentes pai-
ses da América, biquini, canga, leque e ócu-
los para curtir o Mar do Caribe; objetos para 
emergências, como lanterna e band-aid; sai-
as e sapatilhas para dançar salsa, alguns 
instrumentos músicais, I Pod, máquina foto-
gráfica, lupa para ver as formigas cubanas e 
cartão telefônico para ligar para o Brasil. Pe-

samos as malas para não exceder o limite 
das bagagens, tiramos passaporte e preen-
chemos as passagens aéreas! Aproveitamos 
o clima fazendo uma deliciosa despedida da 
nossa amiga Anna, que está embarcando de 
verdade para a Suiça e deixará muitas sau-
dades. Desejamos boa sorte na nova escola 
e que ela leve, na sua mala, o carinho dessa 
turma para aquecê-la naquelas terras frias. 

DE TODOS 
SÁ PEREIRA INDICA 

Os Irmãos Brothers em “Três Marujos 
Perdidos no Mar”, texto de Alberto Maga-
lhães pai da Alice (F3T) e de João Maga-
lhães, ex -aluno, sábados e domingos às 
17h30 no Teatro dos Grandes Atores. 
CARNAVAL LATINO AMERICANO 

A Banda Songoro Cosongo convida para 
a comemoração do seu segundo aniversário 
num desfile, amanhã, pelas ruas de Santa 
Teresa. Concentração no Largo do Curvelo a 
partir das 13h. Saída às 14h30 em direção 
ao Bar do Gomes. 

ESCOLINHA DE SURF DA URCA 
Inscrições abertas para crianças. Prof Ga-

briel Sodré, ex -aluno da Sá Pereira, formado 
pela Confederação Brasileira de Surf, ISA 
(Internacional Surfing Association ) e Surfing 
Autrália Schools. Fortaleza de São João, 
Praia de Fora, Urca. Segundas e Quartas, 
das 15h às 17h. Informações e inscrições  no 
Esporte Clube de São João, com Analia, tel 
2543-3323, das 8h às 12h 

PROCURA DO CASACO!! 
O meu casaco é azul, é bem quente, tem 

capuz, está escrito "Nova Escócia" e tem um 
bolso grande na frente. Se você o encontrar, 
entregue para a Rosi ou Vivi, vou ficar agra-
decida!  


