
VOCÊS QUEREM MILHO? 
A Turma da Minhoca vem, a cada dia, se 

envolvendo mais e mais com as brincadeiras 
coletivas. Além de participar da diversão, 
nossos meninos e meninas já arriscam expli-
car aos amigos grandes como se brinca de 
"Meus pintinhos venham cá": 
 

A galinha fala assim: Meus pintinhos ve-
nham cá. 

Tenho medo da raposa quem diz são os 
pintinhos 

Aí ela fala, vocês querem milho? 
A gente corre e foge da raposa 

Texto coletivo 
Na última terça-feira a novidade ficou por 

conta do milho de verdade, que foi preparado 
por Dona Maria, para o final da brincadeira. 

UM ATLETA ... 
"Um atleta precisa comer muita fruta, ver-

duras e legumes, mas não pode comer chur-
rasco todo dia, porque tem muita gordura. 
Arroz e feijão pode, é muito bom! 

Os atletas têm que treinar muito, fazer 
ginástica e também precisam fazer aquec i-
mento para não se machucar." 

Esse texto é uma costura de falas da Tur-

PARA TODOS 
REUNIÕES TEMÁTICAS 

Alguns dos temas sugeridos, pelas famí-
lias, para discussão, em nosso último questi-
onário de avaliação, serão visitados nas du-
as reuniões que estamos organizando para o 
segundo semestre. A primeira, para o próx i-
mo dia 18, será sobre Educação e as Novas 
Tecnologias. A segunda, para o dia 23/10, 
deverá abordar Sexualidade Infantil ou os 
Reflexos dos Contextos de Violência na For-
mação das Crianças. Para planejar as con-
versas, gostaríamos que apontassem qual 
dos dois temas devemos escolher para a 
segunda reunião e que encaminhassem, pa-
ra ambas, algumas perguntas que gostariam 
de ver respondidas ou debatidas. Os interes-
sados em participar da primeira reunião já 
podem confirmar a presença por telefone na 
secretaria da Capistrano de Abreu.  

MATRÍCULAS PARA 2008 
Como as escolas já começam a se orga-

nizar para o próximo ano, algumas já com 
dia de convivência marcado, temos recebido 
muitas visitas que insistem em saber se tere-
mos ou não como acolhê-las no próximo a-
no. Sem querer antecipar as matrículas, co-
mo as escolas maiores vêm fazendo nos 
últimos anos, gostaríamos de saber, até o 
final da próxima semana, dia 14, quem pre-
tende matricular irmãos de nossos alunos 
para o próximo ano, principalmente nas tur-
mas F1 e F2, Primeiro e Segundo anos 
(antigas Alfabetização e Primeira Série), pa-
ra que possamos, garantindo a preferência, 
responder àquelas pessoas. Pedimos que 
respondam à secretaria da Capistrano de 
Abreu, por escrito.  

ACRÉSCIMOS NO CALENDÁRIO 
Não deixem de verificar as datas que in-

cluímos no Calendário. Setembro permane-
ce na última página. Os meses seguintes 
estão no site.  Continuaremos publicando, no 
final do Informe, os eventos mais próximos. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

IMPRESSÕES DIGITAIS 
Depois de lermos "Corpo Humano, um 

livro sobre seu corpo", de Emma Books,  as 
crianças da Turma da Neve descobriram que 
a pele da ponta de seus dedos formam de-
senhos que nenhuma outra pessoa possui 
igual. 

Nossos meninos e meninas, munidos de 
espelhos, foram desafiados a fazer seus au-
to-retratos para colar em cartões de identida-
de, com nome e sobrenome, além da im-
pressão digital.  

JOGOS NA ESTRELA 
A Turma da Estrela brinca com muitos 

jogos ao longo das manhãs. Os preferidos 
têm sido o bingo de fotos do grupo e o que-
bra-gelo. As crianças montaram um quebra-
cabeças, de sua própria imagem, com con-
centração e persistência. Numa segunda 
etapa, fizeram a moldura do jogo experimen-
tando a técnica de mosaico. O resultado fi-
cou muito bom! 
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Turma da Estrela produzindo mosaicos 



Quando o campo está molhado fica perigoso 
porque pode escorregar. Aí, eles cobrem a 
quadra e, no outro dia, o jogo começa de 
novo com o mesmo placar. 

Ele distribuiu uma bolinha de tênis para 
cada criança da turma com um número e 
cada hora ele chamava um para falar com 
ele." 

Texto coletivo 
Infelizmente, nosso encontro aconteceu 

num dia chuvoso, mas assim que o sol saiu, 
a criançada experimentou usar raquetes e 
bolinhas trazidas de casa e se sentiram ver-
dadeiros atletas na quadra imaginária do 
pátio de trás. 

ONDE TEM ÁGUA? 
A água, elemento tão presente em nosso 

cotidiano, será objeto de investigação da 
Turma da Beijoca nas próximas semanas. 
De forma lúdica e prazerosa, já começamos 
a nos aproximar desse tema. Vejam algumas 
informações trazidas pelas crianças: 

"Tem água na piscina" (Antônio A.)  
"Tem no mar" (Clarice) 
"Tem água no bebedouro e se a gente 

cavar muito fundo, podemos encontrar água 
no deserto" (José)  

"A gente usa água para escovar o den-
te" (Luna) 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

AMIZADE NA PRAIA 
A Turma da Amizade divertiu-se muito no 

Pereirão, terça-feira. Com seus baldes, bo-
las, pranchas de surf e cangas curtiram um 

ma da Pimenta sobre o que acham que um 
atleta precisa fazer para manter o corpo forte 
e saudável. 

Devido ao grande interresse das crianças 
pela alimentação dos atletas, investigaremos 
um pouco mais sobre os alimentos de modo 
geral, além de continuarmos nossas pesqui-
sas em torno dos cinco esportes com bola 
escolhidos pela turma: basquete, volêi, 
handbol, tênis e futebol. 

VISITA NA ONÇA 
"O Adão, que é juiz de tênis e amigo dos 

pais da Julia, veio aqui na Pereirinha respon-
der às perguntas que a gente preparou e 
contar algumas coisas sobre o tênis: 

1) Para jogar tênis precisa de bola, raque-
te, 2 pessoas, uma quadra, rede e juiz 

2) O juiz e o boleiro não podem torcer por-
que atrapalha o jogo 

3) O jogador não pode discutir com o juiz 
porque perde a concentração 

4) Se estiver chovendo, o jogo pára. 

dia de praia ensolarado em pleno Pereirão. 
Todos desfilaram para uma sessão de fotos 
vestidos com seus biquines, maiôs e sungas. 
Foi nesse clima praiano, e apreciando fotos 
projetadas na biblioteca, que nossa turma 
explorou as praias da República Dominica-
na. 

TURMA DO MUNDO PELAS  AMÉRICAS 
Recebemos duas novas amigas, a Laura 

e a Julia, que já embarcaram com a gente 
para a República Dominicana. Nós compara-
mos as temperaturas das cidades de Hav a-
na e Santo Domingo. Pegamos um grande 
barco e lá fomos nós, ao som da salsa e do 
merengue, vendo as imagens dessa linda 
ilha. 
 

"Vimos peixinhos, a praia, quase batemos 
em um navio e depois a gente remou, remou 
e quando chegamos mergulhamos na águas 
cristalinas do Mar do Caribe." 

Catarina 
"Eu gostei muito da escola, já fiz três ami-

gas e as professoras são muito legais. A via-
gem foi muito legal e parecia de verdade. 
Fomos a um restaurante na República Domi-
nicana e comemos tostones." 

Júlia Amorim 
"A nossa viagem imaginária está sendo 

muito legal porque a gente conhece lugares 
novos." 

Sofia 
"Eu me senti muito bem no barco, não 

fiquei enjoada e nós despedimos de Fidel 
Castro." 

Júlia 

UMA FAMÍLIA PERUANA 
Subindo as montanhas, as F2 chegaram 

ao Peru! Três grandes bonecos de pano co-

Família peruana da família da Joana Brodt  Carteira de identidade da Turma da Neve  

Minhocas comendo milho  



meçam a compor uma família peruana. Ca-
racterizados pelas crianças, logo ganharão 
nomes, moradias e muitas histórias. 

UM BRINDE AO PERU 
Aos poucos a F2T vem conhecendo o Pe-

ru e fazendo descobertas sobre o país. 
Experimentamos algumas bebidas bas-

tante consumidas na região: o refrigerante 
Inca Kola e o suco chicha morada, feito com 
milho escuro, açúcar e canela. A garotada 
provou e aprovou a bebida típica e ainda fez 
um brinde ao país. Aproveitamos para agra-
decer o carinho da família da Luisa que pro-
porcionou a experiência. 

ARTIMANHAS  E TRAVESSURAS 
A F3T continua produzindo contos inspira-

da na leitura de “Artimanhas e Travessuras”. 
Veja no site “O Ratinho e a Cobra”, de Gus-
tavo e Lucas. 

SÓ PARA LEMBRAR! 
As crianças da F3T vão adotar o livro Fá-

bulas de Esopo, da Companhia das Letr i-
nhas. Poucos exemplares chegaram até a-
gora. Gostaríamos de iniciar a leitura ainda 
neste mês. 

DESCENDO AS MONTANHAS 
As crianças da F3MA começaram uma 

expedição pela Floresta Tropical Úmida. 
Para iniciarmos a viagem, estamos co-

nhecendo os Ashaninka, um povo de origem 
Inca, que guarda muito dessa cultura e habi-
ta a região da Amazônia na fronteira entre o 
Brasil e o Peru.  

Para dar suporte aos estudos sobre a di-
versidade da fauna e da flora desse bioma, 
vamos adotar o livro "Floresta Tropical / Sé-
rie Maravilhas da Natureza, Ed. Girassol. 

so, precisamos começar a providenciar o 
figurino. Os manipuladores dos bonecos de-
verão vestir camiseta de manga comprida 
preta e calça preta. As meninas que repre-
sentam D. Benta, saia comprida preta, cami-
sa branca, com cabelo penteado em coque 
baixo, com talco. Os óculos e o xale da vovó 
serão fornecidos por nós. Narizinho e Pedri-
nho devem vestir qualquer roupa que lembre 
os anos 50, sem esquecer que o cenário é 
uma sala de um sítio e que todos estão bem 
à vontade. Para Emília, sugerimos um vesti-
do de chita (tipo caipira), meias de listras e 
uma peruca de lã. As datas prováveis para a 
grande estréia serão: dia 28, F4M, às  8h e 
F4TB às 16h. Dia 1/10, F4TA, às 16h. 

A TERRA PROMETIDA 
As turmas do quinto ano estão preparan-

do uma peça que sintetiza seus estudos so-
bre a civilização asteca. A parceria, construí-
da nas aulas de Projeto, Teatro e Música 
está na reta final. O trabalho será apresenta-
do para as turmas da Pereirinha que pesqui-
saram sobre o México e para as outras tur-
mas da Capistrano de Abreu. Acreditamos 
que as famílias também desejarão apreciar o 
resultado desse processo. A data prevista 
para recebê-las é o dia 26 de setembro. O 
turno da manhã às 8h e o da tarde às 16h. 
As próprias crianças produzirão suas fantas i-
as. Para isso precisamos que tragam dois 
sacos de algodão cru (tipo pano de chão) de 
tamanho grande, que serão transformados 
em saia e túnica. Portanto, as crianças prec i-
sam caber neles. E um pequeno, que servirá 
como uma sacolinha para carregar a flauta e 
as claves que são utilizadas durante a apre-
sentação. A oficina para compor os figurinos 
acontecerá nas aulas de Projeto de quarta e 
quinta- feira da próxima semana. 

Brinde ao Peru  F4TA no Instituto Tamoio  

PENSANDO NOS PRÓXIMOS ESTUDOS 
Essa semana a F4TA registrou seu relato 

sobre a visita ao Instituto Tamoio e as dis-
cussões que aconteceram depois dessa ati-
v idade. Levando em consideração também 
as informações compartilhadas no seminário 
realizado na última semana. Confira o trecho 
do relato do Igor: 
 

“ No dia 23 de agosto nós fomos ao Inst i-
tuto Tamoio que fica perto do Maracanã. Lá 
foi o antigo Museu do Índio, que foi abando-
nado e ia ser demolido. Mas, um grupo com 
indígenas de várias etnias ocuparam o espa-
ço e organizaram o Instituto Tamoio dos po-
vos originários. 

Chegando lá, dois pataxós nos recebe-
ram. Eles e a Marize (professora de História 
descendente guarani) nos explicaram várias 
coisas. Disseram que a televisão dá falsas 
idéias sobre os indígenas brasileiros.” 

Igor F4TA 
Estamos chegando na reta final do projeto 

“Nosso jeito americano de viver.” Faltam al-
gumas semanas, contundo, já era hora de 
pensar num novo estudo. Com a intenção de 
aprofundar a discussão sobre o etnocentris-
mo e a riqueza cultural da América, mergu-
lharemos no Mississipi. A beleza natural da 
região banhada por suas águas, a população 
negra e a contribuição da cultura africana na 
América Anglo-saxônica estarão em nosso 
próximo percurso. Todo tipo de material so-
bre esses temas é bem vindo! 

AS AVENTURAS  DE HANS STADEN 
As turmas de F4 se dedicaram à leitura 

das Aventuras de Hans Staden, no semestre 
passado. A adaptação, de Monteiro Lobato, 
foi tranformada em peça teatral que deverá 
ser apresentada até o final do mês. Para is-



02  NINA HARA CUNEGUNDES GOMES F1M 
 

10  BENJAMIN GIOVANI IGIACOMINI   F3MA 
10  CLARICE XAVIER FERREIRA DE SA TAT 
11  ANTONIO GITAHY FALCAO FARIA   F1M 
13  FLORA SCHNEIDER M A PEREIRA    F5T 
14  JULIA RIBEIRO MATTA DE ALMEIDA F2T 
15  MATHEUS CORREA B B FAUSTO     TDT 
15  FERNANDO LIMA BODAS                F2T 
15  LUCAS LOPES EPIFANIO              F3MB 
16  HELENA TONINI OLIVEIRA TELLES   F2T 
 

Aniversários de 10 a 16/9 

AQUECIMENTO GLOBAL 
"Na quinta-feira passada, Sergio Beser-

mam, presidente do IPP (Instituto Pereira 
Passos), veio dar uma incrível palestra sobre 
aquecimento global. Ele não só nos ensinou 
muitas coisas, como também tirou dúvidas 
de mais de cem crianças do quinto e do 
quarto ano. Ele nos disse várias ações bem 
pequenas que podemos fazer para que da-
qui a cem anos só haja um aumento de 2º 
Celcius, porque se continuarmos a fazer tu-
do do jeito que estamos fazendo, nos próx i-
mos cem anos a TMM (temperatura média 
mundial) aumentará 6º Celcius. Uma das 
coisa que ele disse é que se trabalhamos, 
por exemplo, com computadores porque pre-
cisamos "ir" até o lugar onde trabalhamos se 
só iremos lançar mais CO2 na atmosfera? 
Hein!!! 

Não precisamos, podemos trabalhar em 
casa, depois mandar um email para nosso 
chefe com o que foi feito. Economize energia 
para dar um mundo mais saudável ao seu 
fliho. " 

João Barcellos F5M 
"A palestra de Sérgio foi muito interessan-

te, pois ele nos contou tudo sobre o que sa-
be de aquecimento global. Uma das coisas 
que nos contou foi que antes do homem in-
ventar as fábricas, indústrias, etc o efeito 
estufa já acontecia naturalmente. Descobri-
mos, também, que o cocô e o arroto do boi 
produzem gás metano. Uma coisa interes-
sante é que toda energia da Indonésia vem 
do centro da terra e 45% de aquecimento 
global já aconteceu. Uma das características 
de Sérgio é que ele é muito piadista." 

João Travassos F4M 

F5 VISITA O ANDREWS 
Chegou a hora dos nossos alunos de F5 

Setembro 
17      Reunião de Pais de F4 
18      Reunião Temática 
24      Reunião de Pais de F3 
26      Apresentação das F5 
28      Apresentação da F4M e F4TB 
29      Festa Pedagógica da Pererinha 

conhecerem outras realidades escolares. Em 
algumas oportunidades irão conhecê-las jun-
to com seus pais, mas na próxima quinta-
feira vamos acompanhá-los. Como há vários 
anos, com o carinho de sempre, fomos con-
v idados pelo Colégio Andrews, para uma 
convivência animada. Nessa data não será 
necessário trazer material escolar nem lan-
che. Lá, além de conhecerem novos alunos, 
professores, salas de aula, biblioteca, labo-
ratórios de Ciências, as crianças lancharão 
com os alunos de lá e farão uma atividade 
de Educação Física. 

VISITA ESPECIAL 
As crianças da F5M receberam, na última 

sexta-feira, uma visita muito especial. Ex -
alunos da escola, que se despediram da Sá 
Pereira no ano passado, vieram participar da 
Tribo para conversar sobre a experiência da 
despedida, das provas para entrar em outras 
escolas e sobre as muitas novidades do 
Sex to Ano. Falaram sobre tudo, desde as 
matérias e avaliações nas atuais escolas até 
dicas para não perder tempo na fila da canti-
na. Esse encontro é o começo de um progra-
ma que desenvolvemos nas Tribos do Quin-
to Ano para preparar as crianças para essa 
despedida. Na turma da tarde esse encontro 
está programado para a próxima semana. 

F5 NAS RUINAS  DE MOCKE 
Investigando sobre a Mata Atlântica, os 

alunos da F5T percorreram uma trilha na 
Floresta da Tijuca onde ainda podem ser 
vistas as ruínas da Fazenda de Café Nas-
sau, do comerciante holandês Mocke. No 
próximo informe a turma dará maiores deta-
lhes da aventura. Por enquanto admirem a 
foto.  

DE TODOS 
OFICINA PARA CRIANÇAS 

O Estúdio Marimbondo oferece Oficinas 
de Dobraduras e de Criação de Cadernos 
para Crianças, ministradas pela arte-
educadora, Gabriela Irigoyen (nossa ex -
professora). Maiores informações em estudi-
omarimbondo.blogspot.com 

ACHADOS E PERDIDOS 
Desapareceu um saquinho laranja com 

uma muda de roupa (saia, blusa e calcinha) 
que pertence à Julia, da Turma do Oceano. 
Já procuramos bastante na escola e ainda 
não o encontramos.  

Calendário Setembro 

Palestra de Sérgio Besserman  F5TA na Mata Atlântica  


