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PARA TODOS

GUERRA AOS PIOLHOS !
O que mais a escola pode fazer para que os
responsáveis pelas crianças infestadas tomem
providências sérias? Temos publicado pedidos
e orientações constantes, mas os esforços nunca são na medida necessária.
Desta vez, sugerimos um site para maiores
esclarecimentos www.piolho.org.br. E esperamos um movimento coletivo no feriado. Durante
a próxima semana conversaremos com as crianças, de todas as turmas, sobre a importância
de todos fazerem uma boa revisão e, se forem
encontrados os indesejáveis, que todos colaborem para que o tratamento seja realizado antes
das crianças voltarem para a escola.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Sua Marques, 19

F ESTA PEDAGÓGICA
Para evitar transtornos para quem se planejou para a festa de amanhã, vamos mantê-la
mesmo com chuva, que é o previsto pela meteorologia. Limitem o número de convidados. É
possível que os jogos, na Capistrano de Abreu,
sejam dentro de casa, mas continuamos animados e esperando por vocês nos horários combi-

Turma do Oceano criando e recriando

nados. Pais e filhos da manhã deverão vir vestidos com camiseta vermelha. O da tarde com
camiseta azul, exceção da Turma do Oceano
que usará amarelo.
Começaremos com o Jogo da Pipoca, o Circuito e a Corrida de Revezamento, na Capistrano de Abreu e terminaremos, na Pereirinha,
com a exposição dos trabalhos e o lanche saudável. Não deixem de apreciar os trabalhos
expostos na Pereirona!
Horários:
08h - Minhoca e Beijoca
09h30 - Estrela e Pimenta
11h - Neve, Oceano e Onça
Quem não conseguiu tempo para trazer,
hoje, os ingredientes para o lanche, poderá
entregá-los na Pereirinha antes do início dos
jogos.

PRONTOS PARA A F ESTA!
Com o grito de guerra na ponta da língua e
muita novidade para mostrar, resultado de ni vestigações e atividades nos últimos dois meses, a Turma da Beijoca aguarda, animada, o
encontro com os pais. Para a festa de amanhã,
venham todos com roupas confortáveis e prontos para brincar!

CRIANDO E RECRIANDO
A Turma do Oceano faz os últimos preparativos para a festa. O grito de guerra está cada

vez mais forte e com a coreografia ensaiada.
As brincadeiras coletivas têm sido prazerosas e pedidas por todos. Depois de algumas
rodadas de "Passa Anel", a turma não só gostou da brincadeira, como também do anel feito
com papel alumínio. Agora, cada pedacinho de
papel alumínio encontrado ou reaproveitado
dos embrulhos dos lanches, parecem valer ouro
e têm sido guardados nos bolsos ou nas mãos!
As crianças não se cansam de repetir: "Faz um
anel pra mim?"
Outro momento muito divertido, foi a votação
para escolher o nome do nosso "homem sucata", inspirado em pesquisas sobre o corpo
humano. O entusiasmo foi tanto que as crianças inventaram, além de seu, os dos seus pais,
seu bicho preferido e o endereço. Mas tudo é
segredo, para ser desvendado por quem proc urá-lo na Festa Pedagógica!

"ORA BOLAS "
A Turma da Pimenta cantou, dançou e brincou ao som de "Ora bolas", de Paulo Tatit e
Edith Derdyk. O encantamento foi tanto que
sugerimos que as crianças criassem ilustrações
inspiradas na canção. Para completar, Rafael
Azzi trouxe um DVD com o clip da música e aí
pudemos apreciar som e imagem. As crianças
adoraram e pediram bis.
As ilustrações poderão ser apreciadas na
Festa Pedagógica.

O caldinho do feijão que o Informe 525 prometeu que ia ser devolvido

Turma da Neve e as cores e sabores das frutas

Turma da Estrela e os sacos de feijão que ainda não viraram caldinho

O QUE É I MPORTANTE NESSA VIDA

QUANTOS SACOS DE F EIJÃO?

Depois de apreciar a imagem de um trabalho
plástico de Torres Garcia, que a Turma da Onça chamou de labirinto, as crianças traçaram,
com tinta, o Labirinto da Onça! Dentro dos espaços formados, propusemos que cada um
desenhasse algo muito importante. O que é
importante para você? "A natureza" (Matheus);
"Paciência" (Tatiana); "O mundo" (Marina);
"Brincar" (Paulo); "Cuidar dos animais" (João);
"Regar flores" (Rafael); "Deus" (Luana);
"Amizade" (Julia); "Ser bom pro papai do
céu" (Artur); "Escrever" (Dora); "Pintar
(Henrique); "Obedecer (Lucas); "Abraçar a mamãe" (Leonardo); "Trabalhar" (Clara); "Angra
(Luiza); "A cidade" ( Bruno); "Dinheiro" (Flora).
A composição final estará exposta na festa.

Depois de alguns dias, a maioria das crianças da Turma da Estrela trouxe o quilo de feijão
pedido para uma atividade de matemática. A
meninada descobriu e comparou o peso de
algumas crianças da Turma da Minhoca e de
alguns objetos. Também contaram e separaram
pilhas de sacos de feijão para conferir quantidades e pesos marcados na balança. "Eu sou
forte! Eu consigo carregar!", muitos diziam. No
final da manhã, dona Maria preparou um delicioso caldinho de feijão que aqueceu a turma.
Foi um sucesso! Brincar com os sacos de feijão
tem sido tão envolvente que pretendemos mantê-los por mais alguns dias aqui na escola.

T EATRO PARA OS PEQUENOS
Na próxima semana, as turmas da Estrela,
da Neve, da Pimenta, do Oceano e da Onça
irão à Capistrano de Abreu duas vezes. A primeira, na segunda-feira, assistir "A Terra Prometida", espetáculo das crianças do Quinto
Ano. A peça conta a história da civilização asteca e da fundação da cidade de Tenochitlán, no
México. A segunda visita será para assistirmos
"As Aventuras de Hans Staden", produção do
Quarto Ano, mas o dia ainda não está confirmado.

CORES E SABORES
Foi um sucesso a atividade de apreciação e
degustação de frutas na Turma da Neve. Suely
encantou a todos com um lindo arranjo. Aguçando os sentidos, as crianças perceberam as
diferentes texturas, os cheiros e, finalmente, o
sabor de cada uma delas! Em seguida, escolheram o arranjo completo ou apenas um de
seus elementos para fazer uma pintura e ainda
saborear, com prazer, as deliciosas frutas! O
resultado poderá ser visto em nossa festa.

OS SENTIDOS
A Turma da Minhoca esteve empenhada em
finalizar os preparativos para a nossa festa.
Demos continuidade ao trabalho com os sentidos, explorando novas texturas e aromas e
também brincando com jogos que estimulam a
percepção tátil e auditiva. Todos os trabalhos
relacionados a esse tema farão parte da exposição de amanhã.

ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Capistrano de Abreu, 29

AS AVENTURAS

DE HANS STADEN

Na próxima segunda-feira, a F4TA espera
seus pais para apresentar a peça, preparada
nas aulas de Teatro, Artes e Música. Pedimos
que todos cheguem pontualmente.

SABORES PERUANOS
Na próxima terça-feira, as F2 visitarão o restaurante peruano Itihuasi. Serão recebidas por
Moema, uma das proprietárias, que passará um
vídeo com suas andanças pelo país e contará
algumas curiosidades sobre a cultura do povo.

Mas não vamos ficar só de conversa não. A
degustação típica também estará no programa.
A despesa será rateada por todos e cobrada na
próxima mensalidade. Mas não se preocupem,
seremos bastante econômicos.

F EIRA MODERNA
A Feira Moderna está onfirmada para o próximo dia 27.
Alunos do Turno da Manhã de 8h30 às 10h;
Turno da Tarde de 10h30 às 12h.

CINEMA CHILENO
Depois de conhecer a República Dominicana, jogar dominó, mergulhar no Mar do Caribe,
dançar muito merengue, conhecer a obra do
artista dominicano Jose Perdomo e comer bananas fritas, a Turma do Mundo está preparada
para uma nova viagem. Embarcamos para o
Chile. Ao som da Cueca chilena passearemos
pelos Geisers, pelo Deserto de Atacama, veremos lhamas, comeremos alfajores etc. Nesse
ritmo aproveitaremos o clima cinéfilo para assistir a uma produção chilena durante o Festival
do Rio. Na próxima quarta feira a turma do
Mundo assistirá ao filme "Papelucho, o marciano", de Alejandro Rojas Téllez, no Espaço de
Cinema, com dublagem ao vivo.

ANA, G UTO E O GATO DANÇARINO
As turmas da Amizade e do Mundo começarão, na próxima semana, a leitura de "Ana, Guto e o Gato Dançarino". Esse é um momento
fundamental na alfabetização, onde todos se
sentem leitores e podem degustar, individual e
coletivamente, seu primeiro livro adotado na
escola. É muito importante que todos estejam
com o seu livro. Pedimos aos responsáveis que
ainda não puderam providenciá-lo que o façam
o mais breve possível.

AMIZADE NO CINEMA
"Nossa turma foi ao cinema ver a animação

chilena "Papelucho e o Marciano". A dublagem
foi ao vivo. O filme conta a história de um menino que sonhava em ser cientista. Ele quis provar ao seu professor que existia vida em Marte.
Fez uma isca para atrair marcianos e acabou
engolindo um que era muito fofo e virou seu
grande amigo. Os dois tentaram salvar o mundo. O marciano abusou de seus poderes e quase faleceu. Nós, no cinema, quase choramos...
mas o Marciano mostrou a Papelucho que, com
mágica, não dá para salvar, mas sim, com amor".
Texto coletivo
Agora, a turma da amizade anda pensando
no que cada um pode fazer para ajudar Papelucho a salvar o mundo.

NO ZOOLÓGICO
Nós da F2T fomos ao zoológico ver o lhama.
Mas também vimos a alpaca, o condor dos andes e muitos outros animais das montanhas.
Ficamos bem comportados e em silêncio para
ouvir e apreciar os bichos e também para que
eles não ficassem estressados.
Durante o passeio fizemos uma pausa para
um gostoso lanche junto aos animais e alguns
deles também lanchavam nessa hora. Depois
continuamos nosso passeio vendo mais bichos.
Passamos pela passarela da fauna e vimos
animais herbívoros em semi-liberdade.
Gostamos muito do passeio e queremos
voltar no final de semana.
Texto coletivo

NÓS NO Z ÔO
Numa manhã nublada, com cara de que ia
chover, a F2M foi ao Jardim Zoológico. Chegando lá tínhamos o objetivo de achar alguns
animais moradores da região montanhosa dos
Andes. Para nossa surpresa, encontramos o
condor, alpacas e lhamas. Demos sorte! Vimos
um "bebê alpaca" mamando vorazmente na

F2M no Jardim Zoológico

F5M na Terra Prometida

mãe e assistimos aos tratadores servindo o
almoço dos animais. Gustavo mostrou as refeições para a gente e explicou: para os herbívoros, alface, melancia, tomate, laranja e, para os
carnívoros, miúdos de frango. E agora? Querem saber qual foi a comida da alpaca? Abóbora, ração, beterraba e inhame.
Nosso passeio terminou com um desfile na
"passarela da fauna". Lá de cima, vimos alguns
animais em semi-liberdade!
Foi demais!
Texto coletivo

CADEIA ALIMENTAR NA F3MB

QUANTA ANIMAÇÃO !

A F3MA pode conhecer essa prática já exercida por nossos índios muito antes dos europeus aportarem em nossas terras. Só ficou faltando sucuris, onças -pintadas, preguiças...
Ficamos muito curiosos com o processo de
extração (sangria) do látex e as etapas do beneficiamento dessa matéria-prima que se transforma em pneus, solas de sapatos e até courovegetal.
Na próxima semana as fotos do passeio estarão disponíveis no nosso site.

Os preparativos para a Feira Moderna do dia
27 já começaram. Organizados em pequenos
grupos, as crianças da F3T dividem atribuições
e planejam o que vão apresentar de seus estudos e descobertas e de que modo. Vocês podem imaginar o quanto todos estão animados e
envolvidos? Este é apenas o início de um tempo de muito trabalho e gostosas parcerias.

A partir da pesquisa sobre os animais do
Ártico, montamos duas seqüências de cadeia
alimentar. O trabalho não foi nada fácil, pois às
vezes tínhamos informações sobre a alimentação do bicho, mas nada sabíamos sobre seus
predadores (ou o contrário).
Em Artes fizemos trabalhos de recorte e colagem e miniaturas de massinha para nossa
maquete sobre a tundra Ártica.

AVENTURA DE SERINGUEIROS

F3T se prepara para a Feira Moderna

NEW YORK, NEW YORK
Nas aulas de Inglês, as F5 começaram a
viajar rumo a Nova York. Uma cidade cheia de
lugares interessantes e af scinantes que serão
palco de uma viagem de muito aprendizado e
descobertas. E nada melhor do que passear
pela cidade ao som de Frank Sinatra cantando
New York, New York!!

REUNIÃO DE PAIS
Da esquerda para a direita, desenhos do Lucas Epifanio e Gabriel, da F3MB

APOSTILAS DA F4M

As crianças da F4M prepararam uma capa
para colecionar todas as apostilas sobre os
Biomas. Combinamos que esse material deve
ficar na pasta indo para casa e voltando todos
os dias.

UMA AVENTURA E T ANTO!
Na quinta-feira da semana passada a F4TA
foi convidada a uma aventura e tanto! Explorar
e conhecer o Parque Municipal da Prainha. A
subida foi difícil. Nem por isso faltou animação
e entusiasmo. A cada trecho da trilha, o fascínio
era inevitável. O estudo de campo, guiado pelo
grupo Moleque Mateiro, foi uma oportunidade
para aprofundar os estudos que antecedem a
Feira Moderna. A observação do meio e a exploração desse trecho de Mata Atlântica possibilitou à nossa curiosa meninada o levantamento de hipóteses e a comprovação de algumas
informações que já tinham. A cada passo, o
fascínio pelas novas descobertas. Não faltaram
tombos, empurrões e boas risadas! Mas valeu a
pena. A vista do mirante é inesquecível. Diante
da beleza e diversidade do meio ambiente era
impossível não lembrar dos ensinamentos que
a cultura indígena nos proporcionou: a natureza
não nos pertence;nós é que pertencemos à
natureza.

AUTOR? A UTORA?
Depois de ter circulado bastante, nosso caderno coletivo de leituras de Lobato ficará recheado
de histórias - aventuras - de autoria da meninada
da F4TB. Num primeiro momento, fizeram pequenas contações e comentários dos livros do autor.
As aulas de Projeto começavam com a leitura
dessas apreciações, que sempre geravam mobilizações acerca de uma ou outra obra.
O repertório aumentou bastante. Vamos aumentar o desafio: cada um deverá escolher um
dos livros de Lobato e inserir uma aventura, um
novo capítulo para a história. A orientação é
manter a estrutura narrativa, a ambientação e a
caracterização das personagens. O caderninho,
então, tornará a circular com o livro escolhido a
fim de que escolham, cuidadosamente, em que

momento da aventura a nova produção poderá
ser inserida.

M UITAS DESCOBERTAS !
Na próxima terça-feira, a esperta meninada
da F4TA encerra seu primeiro projeto. Intitulado
"Nosso jeito americano de viver", desbravamos
e estudamos a diversidade cultural na Am érica.
Debatemos o etnocentrismo e o preconceito
racial e descobrimos que nossa identidade americana está justamente nas diferenças culturais. Teremos, na aula de encerramento, a ex ibição de um vídeo com o percurso de nossas
atividades e um lanche coletivo, para o que a
turma compartilhará alimentos da culinária americana. Descansar? Não! Continuaremos
nossas descobertas com o novo projeto. Estudaremos o tráfico negreiro e a influência da
cultura negra na América, sobretudo nos Estados Unidos.

Na próxima segunda-feira, os professores de
Artes Visuais, Projeto e Matemática receberão
os pais das F5. Na semana seguinte, segundafeira, dia 8, será a reunião de pais de F1.

DE TODOS
EU I NDICO

Maria Luiza F1T indica a Catsapá.

SEBINHO DAS CANELAS
Angela, mãe da Joana (F3MA), convida para
a comemoração dos três anos de troca de livros
infantis. Haverá confraternização com todos os
grupos de recreação, música e contação de
histórias que participaram dos eventos anteriores e mutirão para enfeitar, com mosaico, a
escadaria da praça. Amanhã, às 10h, Praça Pio
XI, Jardim Botânico.

ALBERTO AZULÃO
Valéria, mãe da Violeta (F1M), indica o espetáculo infantil no Teatro Maria Clara Machado, no Planetário, até 14 de outubro.

MOLEQUES M ATEIROS MAIS UMA VEZ!
Na próxima semana as turmas F4M e F5M
vão viver outra aventa ura com os Moleques
Mateiros. Na próxima quinta-feira, a F5M vai
em busca de nascentes, vestígios da Mata Atlântica original e das antigas fazendas de café
e na sexta-feira a F4M vai fazer a trilha da Pedra Bonita. Pedimos calçados e roupas adequados à caminhada, além do lanche, suco e água
individuais.

A T ERRA PROMETIDA
Na última quarta-feira, as F5 apresentaram
às famílias uma peça que contava a história do
povo asteca em sua longa busca pela terra prometida, onde fundaram a cidade de Tenocht itlán, hoje cidade do México. Falava também
sobre a cultura daquele grande povo, de seus
anos de conquista e glória aos de crise e perda.
O figurino foi confeccionado nas aulas de
Projeto e Artes sob a supervisão da Tetê.
A peça foi uma produção conjunta de Rodrigo, professor de Teatro e Expressão, e Manoela, professora de Música. Foi um sucesso!
Texto coletivo

Próximos Eventos
Outubro
1
Reunião de Pais de F5
8
Reunião de Pais F1
9 e 10 Comemorações do Dia das Crianças
18 Reunião de Pais de TCT e TAT

Aniversários de 1 a 7/10
01
02
02
03
03
04
04
05
05
07

MARIA PAULA MELLO LOPES
F4TA
VANESSA PASSOS DA SILVA
PROF
SOFIA DANTAS SEDA
F5T
GUSTAVO TEIXEIRA KOIFMAN
F3T
GABRIEL CORREA B BRUN FAUSTOF3T
ISABELA CANELLAS DA MOTTA
F5T
GABRIEL CAPOBIANCO V N DINIZ F5T
LUISA ANNIK G G BEAUCHAMPS F3T
JOÃO MATTA MACHADO MOURA TDT
JOÃO FERNANDES ALBUQUERQUETBM

