
NOVOS RUMOS 
Uma pergunta anunciou os novos rumos 

que a Turma da Pimenta deve tomar... 
"Vocês conhecem esportes que acontecem 
em contato com a natureza?"  

As respostas que alimentaram e iniciaram 
nossas conversas sobre o novo tema são as 
seguintes: 
 

"Tem gente que anda de bicicleta em tri-
lha." 

"Meu irmão já fez tiroleza." 
"Rapel pode acontecer na pedra, na árvo-

re ou na cachoeira." 
"Um dia fui ao Pão de Açúcar e havia u-

mas pessoas escalando." 
"Na minha viagem fiz uma tiroleza, pas-

sando por cima da floresta. Lá no alto." 
 

Constatamos que nossa cidade é rodeada 
de floresta. A Mata Atlântica foi escolhida 
para ser nosso novo universo de pesquisas 
e descobertas. Materiais serão bem-vindos. 

MUITA MÚSICA 
As crianças da Turma da Onça trouxeram 

vários CDs com suas músicas prediletas. 
Saltitantes, entraram na sala como se por-
tassem tesouros dentro da mochila. "Olha o 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Para que todos possam ir se planejando, 
a festa de encerramento, marcada para sá-
bado, dia 15 /12, será nos seguintes horá-
rios: Ensino Fundamental, turno da manhã, 
9h; turno da tarde 11h. A Educação Infantil 
será às 14h. 

MATRÍCULAS E QUESTIONÁRIO 
Na última segunda feira enviamos os do-

cumentos para a renovação das matrículas 
de 2008. Entre eles seguiu um questionário 
de avaliação da escola. Tentamos simplificá-
lo, buscando maior objetividade e, conse-
qüentemente, maior facilidade de participa-
ção. Mas esquecemos de duas questões 
fundamentais para nosso planejamento:  

Primeiro, a sugestão de temas para o Pro-
jeto Institucional de 2008.  

Segundo, sobre a leitura dos relatórios em 
grupo, publicados apenas no "site" da esco-
la. Como a divulgação desse registro, que 
exige um trabalho muito grande de todos os 
professores, coordenadores e orientadores, 
é extremamente importante para nós, prec i-
samos saber se a história coletiva de cada 

turma tem chegado a vocês. 
Por favor, utilizem o verso do questionário 

para nos responder. 
Aproveitamos para lembrar o calendário 

das matrículas: de 16 a 19 de outubro, alu-
nos da escola; 22 e 23/10, irmãos de alunos. 
Começaremos a receber novos alunos a par-
tir do dia 30. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

CRIANÇAS FELIZES! 
Foi um sucesso a apresentação do espe-

táculo "Bobinaldo e Seu Trombone", dos Ir-
mãos Brothers, para todas as turmas de E-
ducação Infantil. A criançada se divertiu a 
valer com as aventuras do palhaço. O espe-
táculo contou com a interação do público, 
que deu boas gargalhadas e se prontificou a 
andar no monociclo e a se equilibrar nos pés 
e no ombro do artista (Alberto, pai da Alice, 
da F3T). Felizes, bateram muitas palmas e 
pediram bis! 

Após a apresentação a farra continuou 
com um gostoso lanche coletivo, com sorv e-
te e muita alegria!  
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no nosso passeio! O céu e o mar azul, so-
mados ao Bondinho do Pão de Açúcar, for-
maram um belo cenário para a curtição de 
nossos meninos e meninas no Forte São 
João. Com baldes e panelinhas, fizeram cas-
telos, buracos e comidinhas. O pique-pega, 
na areia, também foi outro grande momento. 
O mar, muito convidativo, nos motivou a mo-
lhar os pés no vai e vem de suas ondas. De-
pois de tanta exploração e sensibilização 
que o passeio à praia proporcionou, iniciare-
mos nosso projeto sobre o mar e algumas 
praias do continente americano. Materiais 
serão bem-vindos! 

PRIMEIROS CONTATOS MEXICANOS 
"Olha as roupas que os homens usavam! 

Tem até um mapa lindo e grandão!" É com 
essa empolgação que as crianças da Turma 
da Neve estão começando a trazer materiais 
para a pesquisa sobre o México. Esta sema-
na assistimos ao filme "Você já foi a Bahia?" 
para uma primeira aproximação. Para quem 
não conhece, no filme de Walt Disney Pato  
Donald e Zé Carioca visitam o país e suas 
tradições. Ao ver um dos personagens do 
filme usando um grande chapéu, Luana logo 
reconheceu: "É um sombreiro mexicano!" A 
lenda da fundação da cidade e a brincadeira 
da piñata chamaram a atenção da criançada.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

LETRA MINÚSCULA 
Foi uma semana muito importante para a 

Turma da Amizade. Uma mistura de senti-
mentos: ansiedade, alegria, curiosidade, e-

que eu trouxe!", alguns diziam com olhos 
brilhantes. 

Uma diversidade de sons fez a galerinha 
vibrar: Adriana Calcanhoto, Bia Bedran, Pau-
lo Tati e Sandra Peres, Luiz Melodia, Beatles 
etc. A turma gostou tanto que combinamos 
uma sessão especial, no salão, para todos 
dançarem. 

Na próxima semana, traremos alguns rit-
mos cubanos. 

RUMO AO MÉXICO! 
A Turma do Oceano se prepara para uma 

nova viagem, agora rumo ao México! Comi-
das, roupas, fotos, livros e vídeos, serão 
contribuições valiosas. O troca-troca de in-
formações é sempre muito prazeroso e enri-
quecedor para darmos partida ao projeto. 
Quem quiser compartilhar experiências de 
viagem, conhecimentos e materiais, será 
bem-vindo. Enquanto esquentamos os moto-
res as crianças brincam e ensinam, para os 
amigos, suas brincadeiras favoritas no pátio 
e na sala. 

QUE FRIO! 
A Turma da Estrela está entusiasmada 

com a viagem à Patagônia. Antes do embar-
que, o grupo pesquisa informações sobre o 
lugar. Nesta semana, apreciaram fotografias 
e se encantaram com a paisagem e com os 
pinguins. Inspiradas nessa terra gelada, as 
crianças misturaram tinta guache encontran-
do diversos tons de azul, colocaram em for-
mas de gelo e, agora, aguardam a transfor-
mação do material para fazerem uma pintura. 

DIA DE SOL 
O tempo nos presenteou com um lindo dia 

moção e até um frio na barriga ficou no ar 
quando eles receberam a apostila 
"Arrumando a Letra". Como até agora só 
utilizávamos as letras maiúsculas, nosso no-
vo desafio é aprender a traçar as minúsculas 
e nos aproximar das regras de utilização de 
ambas. 

Ao mesmo tempo, estamos começando a 
leitura compartilhada do livro "Ana, Guto e o 
gato dançarino." 

As crianças têm mostrado muita alegria 
em poder compartilhar com a turma essa 
leitura tão prazerosa.  

LIVRO ADOTADO 
A Turma do Mundo iniciou a leitura com-

partilhada de "Ana, Guto e o gato dançari-
no." Esse é um momento especial, no qual 
as crianças se sentem instigadas com o de-
safio da leitura em grupo. Procuramos estar 
atentos não só ao texto, mas também aos 
detalhes da ilustração e às características de 
cada personagem. 

Inspirados nas experiências científicas 
mirabolantes do personagem do filme Pape-
lucho e o Marciano, fizemos um geiser como 
os do Deserto do Chile, com água, funil e 
canudo. As crianças também desenharam o 
que fariam para ajudar o mundo, se tivessem 
um amigo mágico como o Papelucho.  

UMA ESCOLA NO BRASIL 
Após assistirem ao filme "Minha escola no 

Peru", as crianças da F2T escreveram sobre 
sua escola no Brasil. Veja alguns textos no 
“site”. 

FEIRA À VISTA!!!!! 
A partir da exibição do longa "Amistad", a 

turma da F4TA começou suas discussões 
sobre o tráfico negreiro para o sul dos Esta-
dos Unidos. Bastante surpresos e indigna-
dos com os maus-tratos aos povos africa-
nos, foi possível, durante algumas cenas, 
compartilharmos experiências e conhec i-
mentos prévios. Durante a segunda quinze-
na de outubro, a turma deverá trazer materi-
ais, informações, textos e pesquisas sobre o 
tema do novo projeto. Esse material será 
discutido e compartilhado em novembro, por-
que após o feriadão vamos nos dedicar à 
Feira Moderna. É importante lembrar que a 
F4TA trabalhará sobre quatro biomas do 
continente: pradarias, florestas temperadas, 
floresta de coníferas e tundra.  

DIA DAS CRIANÇAS 
Num belo dia ensolarado, três turmas do 

turno da manhã foram ao Clube Novo Rio. 
Chegando lá, definimos algumas regras e 
fomos direto para a piscina. A água estava 

Turma da Minhoca no passeio ao Forte São João  



azul turquesa e muito gelada. Brincamos 
muito de escorregar no toboágua e de guer-
ra de água. 

Alguns meninos jogaram bola e outras cri-
anças foram ao parquinho. E a hora da comi-
lança? O lanche estava uma delícia e a fome 
grande. Comemos muito e depois voltamos 
para a piscina para curtir a água e o sol! 

Voltamos para a escola já com saudades 
dessa maravilhosa farra! 

Texto Coletivo da F2M 

DEPOIMENTOS 
Veja, no "site", depoimentos de crianças 

da F3T e F3MB sobre o passeio do Dia das 
Crianças. 
RAP DA F3MA DO PASSEIO 
Piscina / Futebol / Dia perfeito / Lanche bom! 
 

Amigos / Toboágua / Chafariz / A diversão 
 

Sol quente / Céu Azul / Água gelada / e  
muito mais!!l 

UMA FÁBULA DO AQUECIMENTO  
A Terra e o Sol. Era uma vez... 

A Terra e o Sol, eram muito amigos. Só 
que a Terra tinha um pouco de inveja do Sol, 
queria ser quente. O Sol estava percebendo 
que a Terra estava um pouco estranha e re-
solveu perguntar o que estava acontecendo:  

- Oh Terra, você está estranha ultimamen-
te; o que houve? 



15  SOFIA BASTOS PALATNIK              TAM 
18  PEDRO CALDEIRA EULER BRAGA  F4TA 
20  JULIA DE M E VASCONCELLOS      F4TA 
21  RODRIGO P ROCHA SEABRA        F3MB 
21  SAMIA NASCIMENTO DE AGUIAR    F2M 
 

Aniversários de 15 a 21/10 

- Ah, é que eu queria ser quente como 
você. Será que você pode me dar uma ajudi-
nha? 

- Mas Terra, com muito calor o risco de 
pegar doenças é muito grande e em você 
mora muita gente. 

- Mas eu quero! Já que ninguém cuida de 
mim só me polui, vão sofrer as conseqüên-
cias! Diz a Terra insistindo.  

- Está bem, foi você que pediu, mas a sua 
água potável pode acabar. 

- Vai! diz a Terra furiosa. 
E finalmente a Terra ficou igual ao Sol. 

Mas queria mais, não estava satisfeita e 
quando o Sol botou mais fogo, a terra explo-
diu. Fim 

Moral: Seja sempre você mesmo. 
Carolina (F4TB) 

PEDRA MARAVILHOSA 
Depois do passeio a Pedra Bonita, a F4M 

resolveu transformá-la em Pedra Maravilho-
sa!! A trilha era íngreme e cansativa, estava 
quente e, muitas vezes, não encontramos 
sombra; mas em compensação... a vista era 
esplêndida!  

Nossos guias foram, mais uma vez, os 
"Moleques Mateiros", que nos apresentaram 
o bioma da Mata Atlântica e uma vegetação 
semelhante à do Cerrado, onde predomina o 
capim e as árvores são distantes uma das 
outras. No meio da subida, numa enorme 
clareira, aconteceu uma surpresa: 20 mudas 
esperavam para serem plantadas, ajudando 
à preservação do meio ambiente. As árvores 
bebês ganharam nomes como: RoPeMar, 
Larol, Dulu, Grandinha (o), Pequenininha, D. 
Pedro III, Napoleão II, Juju e Jaja, John, Mi-
nhoqueiro, Força F, Lela, Esthela, Solar, Tiri-
rica, e muito mais. Aprendemos muito e nos 
sentimos parte da natureza! 

Texto Coletivo 

PRÉ-COLOMBIANOS 
A meninada da F4TB apresentou o resul-

tado de suas pesquisas sobre os diferentes 
povos que viviam em nosso continente mui-
tíssimo antes da chegada dos europeus. Fo-
mos dividindo, primeiro em pequenos grupos 
e depois com a turma toda, o que cada um 
pode pesquisar, preparar, aprender.  

COMO DARWIN 
Quando Charles Darwin retornou a Lon-

dres, depois da viagem no Beagle, dividiu 
sua vida em três partes: pública, privada e 
secreta. Na pública, tratava de seus traba-
lhos oficiais; na privada, pensava se deveria 
ou não se casar; na secreta, trabalhava na 
teoria que transformaria o mundo! Fazendo 

F4M na Pedra Bonita  

uma analogia, parece ser assim que os me-
ninos e meninas do Quinto Ano estão div i-
dindo sua vida e seus interesses: estudos 
para a Feira Moderna, preparação para dinâ-
micas e provas das outras escolas e ansie-
dade com as mudanças que estão por vir! 
Temos tentado ser parceiros em todas essas 
etapas e desejamos sucesso a todos! 

F5T E A FEIRA MODERNA 
Muito empenhada e cheia de energia, a 

turma se prepara para fazer bonito na Feira 
Moderna. Já temos muito material pronto, 
porém, um dos elementos principais de nos-
sa mostra, ainda está por terminar: os bon-
sais da Mata Atlântica. Para isso, precisare-
mos de muita concentração e serenidade, ao 
estilo japonês, para a confecção das peque-
nas árvores. Darwin também foi contemplado 
com uma “Árvore da Vida” e, depois de uma 
bela pesquisa em grupo, ganhará um bonsai 
especial, com uma espécie inglesa, própria 
da região onde nasceu. Nossa expectativa é 
apresentar uma linda exposição, no último 
ano de Feira Moderna dessa turma. 

DE TODOS 
DANÇA DOS MENINOS 

Os Flautistas da Pró-Arte apresentam o 
show "Dança dos Meninos", com músicas de 
Milton Nascimento, nos proximos dias 12 e 
13, na Sala Baden Powell, às 18 horas. Um 
programa imperdível para quem gosta de 
boa música. Alguns alunos e ex -alunos da 
escola participam do espetáculo. A direção é 
de Claudia Ernest Dias e Raimundo Nicioli, 
pianista do Coral da Sá Pereira.  

FERIADÃO NO MATO 
O grupo Moleque Mateiro convida para 

comemorar o dia das crianças durante o feri-
ado. Dia 12, banho na Cachoeira dos Prima-
tas, no Jardim Botânico, e uma trilha para 
observar árvores bem grandes e formações 
rochosas interessantes. Dia 13, subiremos o 
Morro da Urca, o que não exige muito esfor-
ço, com um dos visuais mais bonitos de nos-
sa cidade. Dia 14, vamos explorar três gru-
tas da Floresta da Tijuca, passando pelo Bu-
raco da Galinha, para os mais corajosos. Dia 
15, dia do Educador Ambiental, subiremos o 
Mirante da Prainha, para observar uma mata 
bem preservada e um visual de tirar o fôlego, 
com a bela paisagem da Praia da Barra com 
a Pedra da Gávea ao fundo. Maiores infor-
mações com Chico, 8752-1171 ou Viviane, 
9804-9616.  

Próximos Eventos 

Outubro 
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 


