
cioso lanche e uma linda exposição! Aguar-
dem notícias sobre o novo projeto que já co-
meçou a ser debatido por essa turma curiosa 
que adora novidades e desafios. 

NEVE NO MÉXICO!!! 
As crianças do Quinto Ano apresentaram, 

para a Turma da Neve, uma peça de teatro 
que conta a história da fundação da cidade 
do México através de uma lenda do povo 
asteca. Vários elementos destacados pelos 
atores chamaram a atenção: o chocolate, as 
plantações de cactos, a águia e a cobra da 
bandeira, a indumentária e muito mais... Ve-
jam alguns comentários: 
 

"Os astecas andaram por dois séculos 
procurando a luz do sol. Eles fundaram a 
cidade onde eles encontraram uma águia 
comendo uma cobra em cima de um cacto" 

Theodoro 
"Eles falaram que não tinha luz, que tinha 

muita luta e procuraram uma águia que esti-
vesse comendo uma cobra num cacto". 

Guido 
O México seu povo e sua cultura será o 

foco do nosso próximo projeto. Aguardamos 
o env io de materiais que ajudem em nossa 
pesquisa.  

O CORPO NA ESTRELA 
Nas últimas semanas, a Turma da Estrela 

brincou e explorou assuntos relacionados ao 

PARA TODOS 
MATRÍCULAS 2008 

Nos dias de 16 a 19 de outubro estare-
mos recebendo os documentos de matrícula 
dos nossos alunos. Nos dias 22 e 23 os de  
irmãos. A partir do dia 30 estarão abertas 
matrículas para novos alunos. 

Enviaremos o material na próxima terça-
feira.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

REUNIÃO DE PAIS 
Depois dos próximos feriados, daremos 

início às Reuniões de Pais da Pereirinha.  
Contamos com a presença de todos para 

conversarmos sobre as turmas e os projetos. 
Calendário:  

Quiinta-feira, dia 18, 18h - Beijoca e Oceano. 
Segunda- feira, dia 22, 8h - Estrela; 18h - Pi-
menta e Onça.  
Quinta-feira, dia 25, 8h - Neve; 18h - Minhoca. 

FESTA PEDAGÓGICA 
Pais e crianças se divertiram a valer com 

a apresentação dos gritos de guerra, criados 
e ensaiados nas aulas de Música e Expres-
são Corporal e também com as brincadeiras 
que encheram nossa manhã de muita emo-

ção! Depois da entrega das medalhas para 
as equipes campeãs, todos foram brindados 
com a exposição "Esporte, Corpo e Alimen-
tação", além de saborearem um delicioso 
lanche saudável. Fechamos assim nosso 
projeto coletivo inspirado nos Jogos Pana-
mericanos. 

NOVO PROJETO, NOVOS RITMOS 
Depois da Festa Pedagógica, as crianças 

da Turma da Onça aproveitaram para aprec i-
ar, com calma, os próprios trabalhos e tam-
bém os dos colegas. Ao passearem pela es-
cola, muitas exclamações e suspiros diante 
do encantamento com suas produções ex -
postas e alguns pedidos de "um dia vamos 
fazer isso também?" (referindo-se aos traba-
lhos de outras turmas)  

Para o próximo projeto fizemos um conv i-
te à criançada: elas trarão de casa, na se-
gunda- feira, uma música de que gostem 
muito, para compartilhar com todos; nós, 
professores, apresentaremos alguns ritmos 
diferentes para que possam conhecer um 
pouco da cultura, da maneira de dançar, 
cantar e "ritmar" dos nossos vizinhos das 
americas. 

QUANTA ALEGRIA! 
Foi emocionante ver a alegria das crian-

ças da Turma da Pimenta. Animadas, dança-
ram, cantaram e brincaram com seus pais, 
irmãos e amigos. E, para completar, um deli-
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de arte. Alguns comentavam: "Eu me lembro 
do dia em que fizemos este!" Agora, dare-
mos prosseguimento às nossas investiga-
ções sobre o elemento água. Com certeza 
será um mergulho cheio de aventuras e des-
cobertas interessantes! Materiais sobre o 
tema serão bem-vindos. 

PASSEIO À VISTA 
Depois de torcer e vibrar na Festa Peda-

gógica, a Turma da Minhoca irá, na próxima 
terça-feira, ao Forte São João, apreciar as 
águas do Oceano Atlântico. Não será neces-
sário que venham com roupa de banho, pois 
pretendemos, apenas, brincar na areia. Para 
que seja agradável, pedimos que venham 
com roupas confortáveis e com sandálias de 
velcro ou fivela. A camiseta da escola é in-
dispensável. Aproveitaremos a paisagem 
marítima para esticar uma grande toalha e 
fazermos um piquenique.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

DIA DAS CRIANÇAS 
Vamos comemorar com um passeio muito 

animado. Piscina, campo de futebol e área 
verde para todo mundo se esbaldar. Este 
ano, com um tempinho um pouquinho maior, 
pois alteramos o horário de retorno do turno 
da manhã e o de entrada do turno da tarde. 
Na bagagem apenas uma toalha e um lan-
che para ser compartilhado. Pedimos que 
todos já venham de casa vestidos com a 
roupa de banho por baixo do uniforme e de 
filtro solar passado. Quanto menos bagagem 
melhor. É muito importante que todas as pe-
ças do uniforme estejam marcadas. Vocês já 
pensaram o que é 75 crianças trocando de 
roupa para nadar? 

corpo humano. O grupo compartilhou, com 
muita alegria, as pesquisas sobre o tema na 
festa de sábado.  

Agora que as crianças já brincaram bas-
tante como atletas, estamos providenciando 
os passaportes para uma viagem de descan-
so ao extremo sul da América, Patagônia. 
Esperamos a colaboração com materiais 
para enriquecer as nossas conversas. 

CONVERSAS SOBRE A FESTA 
O retorno da Turma da Beijoca à escola, 

depois da festa, foi tomado pela euforia e 
emoção. Em conversa animada, crianças e 
professores comentaram sobre esse dia es-
pecial. Aproveitamos para dar uma volta pela 
escola e ver, mais uma vez, com calma e 
atenção, a exposição. Com alegria, nossos 
pequenos reconheciam suas próprias obras 

Atenção às escalas e à pontualidade: 
Terça-feira – F2M , F3MA e F3MB / F1T, F2T 
e F3T 
Quarta-feira – F1M , F4M  e F5M  / F4TA , 
F4TB  e F5T 
Turmas da Manhã, entrada às 7h30, saída 
às 13h30, turmas da Tarde, entrada às 
11h30, saída às 17h30 
 

IMPORTANTE 
Pedimos especial atenção aos pais dos 

alunos que utilizam o transporte escolar da 
Transcidade, pois no dia do passeio da Tur-
ma não poderão contar com o serviço no 
horário especial. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F1 
Na próxima segunda-feira, às 19h30 es-

peramos os pais das F1 para contar sobre o 
projeto que as crianças vêm curtindo tanto! 
Lara, Marina, Mariana e Mariah seleciona-
ram várias fotos das atividades e passeios 
que ilustraram esse percurso. 

TURMA DO MUNDO EM MARTE 
Fomos ver o filme Papelucho e o Marcia-

no. O filme foi muito legal porque Papelucho 
era um menino que queria ser cientista e 
tinha um amigo E.T. que controlava o Pape-
lucho. Juntos, eles queriam salvar o mundo 
e fazer coisas melhores com mágicas. Eles 
tiveram muita dificuldade para mudar o mun-
do porque eles não tiveram energia suficien-
te. Ficaram muito cansados e doentes. Essa 
parte foi triste. Ele levou o E.T. para o plane-
ta dele e depois voltou. Será que ele estava 
sonhando? 

Texto coletivo 

CUECA CHILENA 
A Turma da Amizade aprendeu a dançar 

Lanche saudável  

Jogo de bolas com os pais no Pereirão  Entrega das medalhas  



cueca chilena na aula de Expressão Corpo-
ral. A dança tem como origem a imitação do 
cortejo do galo à galinha. A criançada se a-
propriou da idéia, manifestando-se com gra-
ça e desenvoltura. Tocados por esse ritmo 
latino, rico e alegre, convidamos nossos alu-
nos a participarem de um baile chileno, na 
próxima quarta-feira. Pedimos para trazerem 
lenços e as meninas também devem vir de 
saia para "bailarem" com seus pares. 

UM DESAFIO PARA A F3T 
Esta semana as crianças nos surpreende-

ram. Trouxeram para a escola um trabalho 
feito com carinho e cuidado, resultado de 
muita pesquisa e grande envolvimento com 
o tema estudado.  

O desafio foi escrever um texto para um 
telejornal, seguindo um breve roteiro, que 
tinha como tema o bioma do cerrado. Com 
competência, trouxeram as informações ne-
cessárias e muitas idéias originais para o 
trabalho. Apresentaram roteiros organizados 
em cenas e com entrevistas. Houve até tra-
balho apresentado em "slides" no computa-
dor. Foi uma experiência muito rica. 

Vamos tentar juntar tudo e fazer um pro-
grama único, colocando o tempero e a graça 
de cada um. Aguardem "O Telejornal da 
F3T", com notícias fresquinhas para você!" 

UM PEDIDO 
As crianças da F3T precisam, com urgên-

cia, de bandejas de isopor com os mais vari-
ados tamanhos e formas. Pedimos a quem 
tiver alguma disponível em casa que a traga 
para a escola e entregue na secretaria ou à 
Vivi. As crianças agradecem! 

VISITA NA F3MB 
Recebemos a visita do Fábio, com um 

grupo de alunos da F4TA, que vieram dar 
uma aula sobre a tundra, bioma que também 
estão estudando. No encontro, ouvimos ex -
plicações sobre a posição da Terra em rela-

e debates. Bastante feliz com suas desco-
bertas, a F4TA encerrou seu projeto "Nosso 
jeito americano de viver" com um lanche co-
letivo. Concluíram que o nosso jeito não é 
único. Nossa identidade está na diversidade 
das formas de viver, sonhar e se expressar. 
Respeitar essas diferenças é, portanto, pre-
servar nossa identidade americana. Os cole-
gas de outras turmas puderam conferir, atra-
vés de um vídeo, o relato do percurso e as 
conclusões dos estudos da falante e crítica 
meninada.  

O etnocentrismo, o preconceito racial e a 
pluralidade cultural foram os temas mais tra-
balhados. Mas o fim do projeto não aponta 
para o encerramento dessas discussões. O 
novo projeto é um convite ao estudo da pre-
sença negra no continente, sobretudo nos 
Estados Unidos. Parece que a história da 
África, o tráfico negreiro, o cotidiano dos es-
cravos, o racismo e a contribuição africana 
na cultura americana já conquistaram o inte-
resse de toda a turma.  

UM BELO ESPETÁCULO! 
A F4TA apresentou às famílias e colegas 

do turno da tarde a peça "Hans Staden: um 
aventureiro no Novo Mundo". Com muita ha-
bilidade e talento, caprichou na interpretação 
de um texto bastante crítico sobre a relação 
entre os europeus e os povos originários. Uti-
lizaram várias linguagens na produção e a-
presentação do espetáculo. A manipulação 
dos bonecos e a interpretação dos persona-
gens do Sítio conquistaram o público. 

"REORGANIZANDO" 
Os últimos encontros de Projeto, na 

F4TB, foram dedicados aos preparativos  da 
exposição que da última sexta-feira, com a 
apresentação de Hans Staden. Com isso, as 
nossas apostilas, os estudos sobre o Aquec i-
mento Global e sobre a Floresta Tropical 
estiveram em suspenso. 

Danilo e Gabriel Alves (F4TA), com Fábio, na F3MB  
ção ao sol, a latitude e o clima do planeta. A 
visita, além de promover um intercâmbio en-
tre as turmas, trouxe novas informações pa-
ra o nosso projeto.  

O ESPETÁCULO HANS  STADEN 
A F4M parou o turno da manhã de toda a 

escola com o brilhante espetáculo que apre-
sentou a história do aventureiro alemão 
Hans Staden. 

O teatro envolveu os personagens do Sí-
tio do Pica-Pau Amarelo, que contavam a 
história, além dos índigenas e europeus, re-
presentados por bonecos manipulados por 
outros alunos da turma. A trilha sonora foi 
gravada na aula de Música. Foi espetacular! 

Texto Coletivo 

QUANTA COISA! 
Primeira novidade: a F2M agora está 

completa! Esta semana recebemos carinho-
samente Alícia. Seja bem vinda, menina!  

Comendo, assistindo, dançando, lendo e 
escrevendo. Que delícia aprender assim! É 
desse jeitinho que as crianças das F2 estão 
conhecendo o Peru.  

Assistimos a duas peças de teatro marav i-
lhosas! Uma feita pelo Quarto Ano e a outra 
pelo Quinto.  

Fomos ao restaurante Intihuasi e lá, além 
de muitas histórias, uma comilança marav i-
lhosa. Para fechar a semana recebemos u-
ma visita muito especial: Tetê veio nos con-
tar sobre sua viagem ao Peru.  

Mostrou objetos, slides, fotografias e ain-
da relatou curiosas informações sobre os 
peruanos e sobre o povo inca. Que semana 
cheia! Em breve, no site da escola, estarão 
algumas fotos dos passeios. 

Vejam, no site, relatos sobre o passeio ao 
restaurante.  

OS AFRICANOS NA AMÉRICA 
Foram sete meses de intensas pesquisas 

Passeio da F2T ao Intihuasi  



08  PEDRO IGNACIO F M DE ALMEIDA F3MA 
08  ARTHUR DE LIMA NEVES             F3MB 
09  CLARA DE ASSIS LIMA RABELO      TAM 
09  PEDRO HENRIQUE D BARRETTO    TAM 
09  ALICE KODAMA FLEXOR                TAT 
09  RAFAEL GORGULHO AZZI              TBT 
10  GUIDO TERCIUS LABOURET           TCM 
12  ROSANGELA M DE O CALDAS       PROF 
12  RITA DE CASSIA C DE OLIVEIRA   PROF 
13  ANDREA DE R TRAVASSOS             ORI 
13  LUNA TAPAJOS SANTOS MOREIRA F5M 
13  FRANCISCO CANDIOTA BEVILAQUA F3T 
14  JOÃO VITOR DIAS GONCALVES      F4M 
14  CAIO AMADO                                F4M 
 

Aniversários de 1 a 7/10 

É hora de retomarmos, pensando nos pre-
parativos para a Feira Moderna. O passeio 
ao Seringal inaugurou essa retomada e nos 
fez ganhar o fôlego necessário para o novo 
desafio.  

As tarefas de casa, durante este mês, po-
derão ter uma periodicidade diferente e esta-
rão diretamente relacionadas ao evento do 
dia 27. Durante a próxima semana colocare-
mos outras fotos da visita ao Seringal no site 
da escola. 

LENDA INDÍGENA NA F4TB 
Nas aulas de Inglês, nossa viagem ao 

velho oeste tem nos proporcionado aprender 
muito com os nativos americanos. Nina cola-
borou trazendo o livro "Buffalo Before Break-
fast" e nos contou uma lenda indígena cha-
mada "The legend of white buffalo woman". 
Vejam no site a imagem do reconto da lenda 
feita pelo grupo.  

AS SETE MARAVILHAS DO RIO 
Inspirados na matéria do Suplemento de 

"O Globo" sobre as sete maravilhas do Rio 
de Janeiro, eleitas na semana passada, a 
F5T está desenvolvendo um texto para cada 
maravilha. 

Cada um terá um gênero literário específico. 
O primeiro deles, sobre o Pão de Açúcar, 

foi jornalístico. O próximo é a Ilha Grande, 
que será homenageada com uma história de 
aventuras. Em seguida virão o Jardim Botâ-
nico, com um conto de época, a Praia de 
Copacabana, com uma crônica atual, O Mu-
seu Imperial, com um conto de fadas cheio 
de príncipes e princesas, o Teatro Municipal, 
com um conto fantástico e, por fim, o Aterro 
do Flamengo, com um belo poema. 

Assim, além da singela e significativa ho-
menagem à nossa Cidade, estaremos nos 
aprimorando na elaboração de nossa escrita 
e dando asas à imaginação. 

F5M na trilha da Fazenda do Mocke  F4TB no seringal 

FLORESTA DA TIJUCA 
Depois de conhecer a história da Floresta 

da Tijuca, a F5M partiu para mais uma pes-
quisa de campo com o grupo Moleque Matei-
ro. Fizemos uma caminhada pela Mata A-
tlântica, observamos espécies nativas e ex ó-
ticas e visitamos as ruínas da antiga fazenda 
de café Nassau, de Alexander van Mocke, 
que ocupava toda a Gávea Pequena. Foi 
muito interessante ver, "in loco", o que tinha 
sido estudado em sala. Para terminar, mer-
gulhamos numa das represas de águas cris-
talinas, e gelada!  

FEIRA MODERNA 
A manhã do dia 27 será diferente: as tur-

mas de F3, F4 e F5 mostrarão, para as famí-
lias, suas produções em diversas áreas do 
conhecimento e compartilharão as descober-
tas que fizeram nos estudos sobre os dife-
rentes biomas encontrados na América. O 
evento, que acontece anualmente no segun-
do semestre, é uma oportunidade das crian-
ças exercitarem habilidades importantes co-
mo aprender a receber visitantes, se aprox i-
mar de conteúdos científicos, dar explica-
ções ao público, produzir cartazes e maque-
tes. Este ano, dentro do tema América, a-
chamos que uma boa provocação seria ob-
servar, conhecer e analisar a diversidade de 
paisagens naturais que encontramos no con-
tinente. Esperamos pelos alunos e famílias 
do turno da manhã às 9h pelo pessoal da 
tarde às 11h. Procurem circular pelos espa-
ços da escola, conhecendo e prestigiando os 
trabalhos de todas as turmas. 

DE TODOS 
O OVO DE COLOMBO 

Manuela, da F1T, faz parte do elenco, 
desse espetáculo, sábados e domingos, 17h 
no Teatro Villa Lobos. 

A PRESENÇA DO INVISÍVEL 
Valentina, da F4TB, indica essa exposição 

sobre os povos indígenas do Oiapoque, no 
Museu do Índio, rua das Palmeiras, 55. De ter-
ças às sextas-feiras das 9h às 17h30; sába-
dos, domingos e feriados das 13h às 17h. 

BOM PROGRAMA NO FERIADO! 
Os flautistas da Pro-Arte apresentam o es-

petáculo Milton Nascimento Dança dos Meni-
nos. Dias 12 e 13 de outubro, às 18h, sala Ba-
den Powell, N S de Copacabana, 360. 

Próximos Eventos 

Outubro 
8        Reunião de Pais F1 
9 e 10 Passeios 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 
27      Feira Moderna para F3, F4 e F5 


