
iniciar uma série de atividades e experiên-
cias com elas. 

PIOLHOS ATACAM NOVAMENTE! 
Surgiram vários casos de piolho durante 

as últimas semanas. Mais uma vez pedimos 
a colaboração de todos na árdua tarefa de 
combatê-los. Aproveitem o fim de semana 
para vistoriar e medicar. Não se esqueçam 
que cabelos presos reduzem as chances de 
transmissão.  

OCEANO DANDO SOPA 
A partir das descobertas sobre o corpo 

humano, a Turma do Oceano resolveu fazer 
uma grande sopa com os seus legumes pre-
feridos. E vejam só! O mais trazido foi a ce-
noura!  

Com uma cesta repleta de legumes, as 
crianças puderam observar, cheirar, tocar, 
perguntar e aprender um pouco mais sobre 
esses alimentos que fazem tão bem ao nos-
so corpo. Antes dessa comida toda ir para a 
panela, a turma colocou no papel as suas 
observações através do desenho e da escri-
ta espontânea. A diversidade de cores e for-
mas também chamou a atenção do grupo. 
Na seqüência de atividades que envolveram 
esse tema tão rico, as crianças brincaram no 
pátio de "Pique Frutas" e também produz i-
ram uma pintura coletiva, onde só pôde en-
trar no painel as cores dos legumes trazidos.

PARA TODOS 
CALENDÁRIO 

Veja na página quatro o calendário de 
setembro a dezembro das nossas ativida-
des. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
TURNO DA TARDE 

Precisamos de ajuda das famílias para 
superarmos alguns problemas na hora da 
entrada do turno da tarde. Os auxiliares des-
se turno, responsáveis pela recepção das 
crianças, iniciam o trabalho às 12h30. Mas 
algumas crianças têm chegado muito antes 
desse horário. Assim, quem se antecipa mui-
to, acaba tendo que aguardar no hall de en-
trada da escola, cruzando com o movimento 
de saída do turno da manhã. A aglomeração, 
além de causar desconforto, interfere no 
controle e na segurança. Esperamos contar 
com a atenção e a colaboração de todos. 

THEODORO, O ATOR DA NEVE 
Nós vimos um filme do Theodoro em Bari-

loche, feito pelo Peter, o pai dele. Lá ele foi 
para uma escola de esqui. Vimos ele esqui-
ando na neve. Ele subiu num bondinho que 
parecia uma cadeira de balanço. Foi muito 
legal! Ele andou de trenó fazendo manobras 
radicais. No filme aparece uma foto de um 
boneco de neve. Ele comeu neve e jogou 
bola de neve no pai dele e também tomou 
muito sorvete. Ele até dançou tango, uma 
música que parecia ser de espião, com a 
Dora, uma amiga que ele conheceu lá. Theo-
doro é muito sortudo. Ele conseguiu ir para a 
neve!  

Texto coletivo 

SURPRESAS  COM A ÁGUA 
A água, elemento tão presente nos espor-

tes observados pelas crianças da Turma da 
Minhoca invadiu a nossa escola e transbor-
dou nas atividades de artes visuais e brinca-
deiras. As crianças experimentaram colocar, 
em bacias, diferentes objetos para descobrir 
se eles afundavam ou boiavam como os bar-

cos a remo e a vela. 
Na sala de artes, umideceram, com água, 

uma folha de papel ofício e se surpreende-
ram com os efeitos provocados quando o 
pincel, com tinta nanquim, encostava na su-
perfície.  

Para a próxima semana estamos planejan-
do uma brincadeira com barcos de brinquedo. 
Quem tiver o seu em casa pode trazer! 

JOGO DIVERTIDO 
Nesta semana fizemos uma brincadeira 

diferente: aprendemos a nos movimentar 
como um aracnídeo através do Jogo da Ara-
nha. Todos se divertiram a valer ao tentar 
fugir das patas da aranha, que acabavam 
prendendo os insetos da Turma da Estrela. 
Foi um grande e alegre corre-corre no pátio!  

PEREIRÃO!! 
A Turma da Pimenta foi ao Pereirão, pátio 

de cima da Capistrano de Abreu. Renato, 
professor de Educação Física das "crianças 
grandes", nos recebeu com muito carinho e 
brincadeiras que nos divertiram muito. Joga-
mos queimado e pique-tempo, além de cor-
rer e jogar bola à vontade.  

E por falar em bola, quem tiver em casa 
bolas de futebol, futebol americano, tênis, 
volei, pólo aquático, tênis de mesa ou outras 
que possam ser emprestadas por um tempo, 
por favor, envie para a escola. Pretendemos 
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Turma da Pimenta na visita ao Pereirão  



Amiga da onça 
Onça feroz 
Parda ou pintada 
Tome cuidado 
Com sua garra afiada !" 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

SONHOS IMPOSSÍVEIS  
As crianças da Turma do Mundo aprovei-

taram muito sua estadia em Cuba. Quiseram 
sair da ilha de barco, ao invés de avião. Es-
sa mudança de planos nos fez adiar a ida à 
República Dominicana. Pesquisamos quais 
os aeroportos de Cuba e decidimos ir até a 
ponta da ilha para pegar o barco para São 
Domingos. 

Fizemos um trabalho de artes inspirado 
no poster do Che Guevara, que a Sofia trou-
xe, a partir da frase "sejamos realistas, so-
nhemos o impossível" as crianças retratam 
no papel seus sonhos impossíveis. 

Aguardamos o Livro "Ana, Guto e o gato 
dançarino" que as turmas de F1 vão adotar. 
Está disponível na Livraria Exceller. 

AQUECIMENTO NO ÁRTICO F3MB 
Durante a semana, discutimos sobre o 

aquecimento global e sua interferência na 
vida do Ártico e do planeta. As crianças es-
creveram o seguinte texto coletivo. 

"Quando a luz do sol entra na terra o car-
bono segura o calor e só deixa a luz passar. 
A gente produz carbono com as fábricas, os 
carros, os incêndios... Aí o gelo derrete e 
isso afeta os ursos polares porque diminui o 
território de caça. Isso também afeta os inu-

A sopa foi um sucesso. Cheirosa e saboro-
sa! Ficou tão gostosa que muitos queriam 
mais antes mesmo de terminar o primeiro 
prato.  

BRINCANDO DE REMADORES! 
Ainda inspirados pelos objetos e imagens 

da exposição do Centro Cultural da Caixa, a 
Turma da Beijoca se divertiu brincando de 
remadores. Concentradas, antes de entra-
rem no barco, as crianças se aqueceram 
como os remadores de verdade. A farra ficou 
garantida e ganhou novos elementos na ima-
ginação dos meninos e meninas que tinham 
que ser muito velozes para fugir dos perigos 
que encontravam pelo caminho. 

GRITO DE GUERRA 
Com a orientação do Jean, depois de al-

gumas aulas, ficou pronto o grito de guerra 
da Turma da Onça. 

Empolgados, arriscam marcações rítm i-
cas, com auxílio dos tambores, chocalhos e 
pandeiros. 

O resultado é vibrante e divertido:  
 

"Turma de crionça 

its porque a área deles fica cada vez menor." 
Tentando dimunuir o consumo desenfrea-

do, que leva as fábricas a produzirem mais e 
mais, lançando na atmosfera grande quantida-
de de monóxido de carbono, retomamos duas 
campanhas: Trazer uma caneca para o suco 
da escola no lugar do uso de descartáveis e 
diminuir o gasto desnecessário de papel. 

PARTICIPEM ! 
Como todo mundo já sabe, a Turma da 

Amizade vai viajar pela América onde houver 
um ritmo ecoando, onde houver um instru-
mento vibrando!... 

Muitos pais e familiares da turma têm uma 
relação estreita com a música. 

Gostaríamos de abrir espaço para com-
partilhar momentos musicais reunindo quem 
tiver disponibilidade. Para organizar os en-
contros, precisamos saber quantos são os 
interessados! Pedimos que entrem em con-
tato com Cecília ou Andréa Nivea. 

Esta semana recebemos a visita do Joca, 
pai do Bento Bocayuva, para nos contar so-
bre sua ida a Cuba. As crianças adoraram as 
novidades e também tiveram a oportunidade 
de contar o que já sabiam sobre esse país 
de música tão alegre. Terminamos o encon-
tro com uma gostosa dança ao som de Bue-
na Vista Social Clube.  

A AMÉRICA LATINA SE APRESENTA 
As crianças da F3T, motivadas pelas pes-

quisas que fizeram em casa sobre algumas 
curiosidades dos países da América Latina, 
organizaram um painel onde os localizaram, 
destacaram suas bandeiras e, aos poucos, o 
compõem com imagens que ilustram um 
pouco do seu povo, suas histórias e suas 
paisagens. 

Turma da Beijoca remando  

Suzana e a sopa do Oceano  

O grito de guerra do Jean com a Turma da Onça  



Na próxima semana daremos um desta-
que às suas paisagens naturais, descobrindo 
tanta diversidade em nosso continente.  

DANÇAS LATINAS 
Na aula de Expressão Corporal as crian-

ças de F2 experimentaram passos de salsa 
e merengue. A partir de algumas sugestões 
trazidas pela Aninha, criaram coreografias 
coletivas coordenando braços, pernas, qua-
dril e tronco em sequências bem ritmadas 

INVENTANDO HISTÓRIAS 
As crianças da F3T estão lendo e escre-

vendo muito. Organizadas em duplas ou tr i-
os, criaram seus próprios contos de Artima-
nhas e Travessuras. Neste e nos próximos 
informes, vamos publicar algumas dessas 
histórias. 

A aventura de Maria e João 
Teresa e Tarcila  

"Um dia Maria e João, filhos de Marilenda 
e Joaquim, quiseram ir para a praia. Lá eles 

Aquele tempo que eu ia para Terê 
Colhia morango e comia-os frescos 
Roubava pintinhos 
E trepava em árvore 
Mas quando voltava para cidade grande... 
Era aquela correria  
Almoçar cedo para ir à escola 
E na hora de dormir, barulho de carro se fa-

zendo 
Então, eu pensava 
Como queria voltar para Terê." 

Irene - F4TB 
 

Nas próximas aulas de projeto, estaremos 
cuidando e retocando essas releituras. Gos-
taríamos de pedir às famílias que nos env i-
assem uma caixinha para que as memórias 
da infância possam ser aguardadas, miude-
zas quaisquer, para que possamos prepará-
la, e uma fotografia de quando eram ainda 
menores. 

Agradecemos os variados Livros de Loba-
to, de diferentes edições, que nos tem che-
gado para enriquecer a nossa temática com 
leituras do autor. 

EMOÇÃO NA RODA DE LEITURA 
A F4M gostou demais de receber a visita 

do primeiro livro infantil de Monteiro Lobato 
“A Menina do Narizinho Arrebitado”, editado 
em 1920 e reeditado em 1982, a partir do 
original, com os mesmo desenhos e a mes-
ma ortografia. Foi surpreendente porque no 
livro “Minhas Memórias de Lobato”, estáv a-
mos lendo a parte que Emília e Visconde se 
referiam a esse livro. Uma delicadeza de 
Isabela Carneiro, mãe de Gabriel, da Pereiri-
nha, que nos enviou essa emocionante sur-
presa. Obrigada!  

SEMINÁRIO DA F4TA 
Olhos atentos. Silêncio absoluto. Expres-

sões curiosas. Surpresa. A F4TA acompa-
nhou o seminário que preparam desde o re-
torno das férias. Cada grupo caprichou na 
apresentação. Cartazes bem feitos, lindas 

América Latina da F3T  Primeira edição de Narizinho na F4M  

Danças Latinas na F2T  

foram até o mar e acharam um baleia bem 
grande. Ela os levou para ser o almoço dela. 
Lá, onde a baleia os levou, ela os prendeu. 
Então, Maria teve uma idéia. 

— Que tal nós enganarmos essa baleia? 
— Boa idéia! - Exclamou João. 
Então começaram a bolar uma fuga. 
Quando a baleia voltou o plano começou.  
— Dona Orfãn, você pode nos fritar, nos 

torturar e tudo mais. Só não nos jogue de 
volta à praia. Nós só viemos porque nossa 
mãe insistiu, mas no fundo do fundo, temos 
medo da praia.  

Então Dona Orfãn disse: 
— Já que vocês não temem nada mais do 

que a praia, vou levá-los de volta à praia, 
porque eu vi duas crianças bem mais apet i-
tosas que vocês. Então, foi assim que João 
e Maria conseguiram tapear a baleia Orfãn e 
aprenderam a lição de não ir para o fundo no 
mar." 

CHICO E O SÍTIO NA F4TB 
Na semana passada a turma andou brin-

cando com a canção "Doze Anos", de Chico 
Buarque. As travessuras e brincadeiras, tra-
zidas pelo compositor, logo nos lembraram o 
contexto do Sítio do Pica-Pau Amarelo e a-
quele tipo de infância. O texto nos abriu a 
possibilidade de tematizar a questão. Quan-
tas infâncias temos nesse país tão grande? 

Novamente, Lobato nos ajuda fazendo o 
contraponto em o seu Conto "Negrinha".  

A partir de "Doze Anos" as crianças fize-
ram algumas releituras, rememorando o que 
podem de um tempinho já passado:  

5ª idade ímpar 
Que saudades da minha quinta idade ímpar 



03  HENRIQUE CORREA V L RIBEIRO    TDT 
03  VINICIUS S V P BITTENCOURT        TCM 
05  GABRIEL CASTRO FORTUNATO      TBM 
05  LIORA SOUZA GEIGER                    F3T 
06  BEATRIZ BRAGA GOLDENSTEIN      F2T 
07  FRANCISCO ATHERTON WELTMAN TCM 
08  JULIA FRAGALE PASTUSIAK            F3T 
09  JOANA TEIXEIRA BRODT               F2M 
09  CLARICE J CAMPOS GELLI            F4TA 
09  RAFAEL SIVIERI ARRUDA PRADO   TCT 
 

Aniversariantes 
de 3 a 9/9 

maquetes, transparências e muitos outros 
recursos foram usados pela galera para 
compartilhar com os colegas as informações 
pesquisadas sobre os povos originários. Foi 
possível reconhecer a diversidade e a rique-
za cultural desses povos. Algumas partes 
das apresentações foram fotografadas e fi l-
madas e darão origem a um vídeo sobre as 
descobertas da nossa curiosa e falante me-
ninada.  

REUNIÃO DE PAIS 
Lembramos a Reunião de Pais das tur -

mas F4, dia 17, às 19h30m. 

F4TA E O MOVIMENTO INDÍGENA 
A F4TA iniciou a semana debatendo a 

experiência e vivência de quinta-feira passa-
da quando visitou o Instituto Tamoio, entida-
de formada por povos indígenas que ocupa-
ram o antigo Museu do Índio. Fomos recebi-
dos pela professora Marize de Oliveira, des-
cendente indígena e professora de História, 
que falou sobre o movimento de ocupação 
do espaço e os objetivos da luta indígena. 
Aproveitou para reforçar as questões relati-
vas ao etnocentrismo que a turma vem de-
batendo. O relato dos indígenas pataxós 
também foi muito importante. Sobretudo so-
bre a relação dos povos originários com a 
natureza, bastante diferente da relação que 
as sociedades de hoje estabelecem. Ao tér-
mino da visita, as crianças aproveitaram pa-
ra conhecer melhor e adquirir peças de arte-
sanato indígena. Esse passeio veio enrique-

Os moleques, uns da F5M e outros Mateiros  

Este calendário pode sofrer alterações, 
principalmente nas festas pedagógicas. 
 

Setembro 
17      Reunião de Pais de F4 
29      Festa Pedagógica da Pererinha 
Outubro 
1        Reunião de Pais de F5 
6        Feira Moderna para F3, F4 e F5 
8        Reunião de Pais F1 
8 a 11 Comemorações do Dia das Crianças 
18      Reunião de Pais de TCT e TAT 
22      Reunião de Pais de TBM, TBT e TDT 
25      Reunião de Pais de TCM e TAM 
26      Festa Pedagógica das F1 
Novembro 
22      Reunião de Avaliação da E Infantil 
24-25  Passeio de Formatura de F5 
27      Reunião de Avaliação do E Fundamental 
Dezembro 
15      Festa de Encerramento 
17-18  Plantões 

cer o nosso projeto “Nosso jeito americano 
de viver”. 

MOLEQUES MATEIROS 
Nós da F5M, fizemos um passeio muito 

interessante com o grupo Moleque Mateiro. 
Aprendemos sobre os diversos biomas 

que existem na América.  
Fomos até à Prainha, pelo litoral, obser-

vando os tipos de vegetação desiguais da 
Mata Atlântica, como a restinga, o mangue e 
a floresta tropical. 

Descobrimos que a Mata Atlântica tem a 
maior biodiversidade entre as florestas do 
mundo, por causa da variação da latitude e 
altitude. Ou seja, vai de norte a sul e há lu-
gares altos e baixos, por isso várias espé-
cies conseguem sobreviver. 

Os moleques mateiros explicaram que os 
animais e as plantas mais adaptados ao cli-
ma e ao local são os que melhor sobrev i-
vem. 

Observando a terra, vimos que quando as 
folhas entram em decomposição, elas enri-
quecem o solo. Também percebemos os 
tipos de raízes “cabeleira” e “cano”. 

Aprendemos sobre a Imbaúba, que é uma 
árvore apelidada de “pioneira” por que sem-
pre que se abre uma clareira, ela é a primei-
ra a crescer. Ela faz um acordo com as for-
migas. Elas lhe oferecem proteção, enquan-
to ela lhes oferece abrigo dentro de si mes-
ma. Suas folhas são prateadas e percebidas 
à distância. Vimos que temos que preservar 

Calendário 
Setembro a Dezembro 

o mundo para entregá-lo aos nossos flihos e 
netos pelo menos como o recebemos. 

Giovanna, Marília, Sofia, Flora e Luna 

F3MB E F5T NA PRAINHA 
Agora é a vez delas, curtirem a trilha que 

alguns amigos já fizeram e voltaram cheios 
de novas informações. 

Para a caminhada pedimos uma garrafi-
nha de água e uma caixinha de suco, além 
do lanche individual. O uso do tênis e a apli-
cação de repelente em casa são fundamen-
tais. A F5T passeia na terça-feira e a F3MB 
na quarta.  


