
porte e malas, embarcaram rumo à Pata-
gônia.  

Foi uma viagem emocionante, com ser-
viço de bordo no avião.  

Na chegada, muita neve (flocos de iso-
por que caíam do teto do salão) e come-
moração. Foi um dia muito especial!  

VISITAS  NA ONÇA 
"Rogério, marido da Paula, contou algu-

PARA TODOS 
ATENÇÃO: MATRÍCULAS  2008 

Estamos enviando hoje, na agenda das 
crianças, os boletos de cobrança da men-
salidade de novembro e os boletos de co-
brança da primeira parcela da anuidade 
de 2008. Para distinguir, claramente, um 
do outro, o da parcela da anuidade de 
2008 está impresso em papel creme, reci-
clado. 

A partir de segunda-feira começaremos 
a receber matrículas de alunos novos. 

Quem, por qualquer razão, ainda não 
conseguiu mandar o documento de matrí-
cula, por  favor, tente enviá-lo na próxima 
segunda-feira.  

FERIADO 
A próxima sexta-feira é feriado, dia de 

finados. Não haverá aula.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

ENCONTRO NO MAR 
A Turma da Minhoca foi presenteada 

com uma caixa surpresa com inúmeras 
curiosidades sobre o fundo do mar. De 
dentro da caixa colorida saiu uma grande 
toalha com imagens de animais marinhos. 
As crianças sentaram-se à sua volta para 
apreciar os bichos e ouvir uma história. O 
grupo se surpreendeu com as ilustrações 
do livro onde os animais de dobradura pa-
reciam saltar das páginas. No final, ouv i-
ram o som da onda do mar produzido nu-
ma grande concha e se divertiram cantan-
do a música A Canoa Virou.  

VIAGEM À PATAGÔNIA 
As crianças da Turma da Estrela vesti-

ram gorros, luvas, casacos e, com passa-
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é a Copélia, e o sorvete famoso é de cho-
colate e morango.  

O Che Guevara é muito importante por-
que  não deixou os Estados Unidos man-
darem em Cuba. Ele morreu há muitos 
anos e, no dia dele, as pessoas jogam 
flores no mar prá fingir que é para ele.  

mas coisas sobre Cuba e perguntou o que 
a gente sabia, porque um dia ele viajou 
para Cuba para trabalhar e também co-
nhecer.  

Lá, os carros são velhos e o ônibus, 
que também é velho, se chama camelo. 
As pessoas são um pouco pobres, mas 
tem escola para todas as crianças. Ne-
nhuma criança fica sem escola.  

Os cubanos gostam muito de escola, 
de cinema e de sorvete. A sorveteria boa 

Aprendemos algumas palavras em es-
panhol e conversamos com a filha do Ro-
gério, a Julia.  

Foi demais!" 
Texto coletivo da Turma da Onça 

HISTÓRIAS  DE PESCADOR 
A Turma da Beijoca tem se divertido 

nas aulas de Expressão Corporal e Músi-
ca. Com o Jean, amplia seu repertório 
com cantorias de pescador, sereia e mar; 
com a Roberta, os pequenos são desafi a-
dos a criar movimentos inspirados nas le-
tras das músicas de polvo, cavalo marinho 
e sardinha. Vale a pena animar o fim de 
semana com essas melodias! Algumas 
dessas canções podem ser escutadas no 
"site" da escola em "Mídia", "Céu e Mar". 

Curiosidades da Minhoca sobre o mar  

Visita do Rogério à Turma da Onça  

Beijoca  e as canções sobre o mar  

Turma do Oceano na aula de Expressão Corporal 



Devido à chuva, nosso passeio à Lagoa 
foi adiado para a próxima quinta-feira.  

PASSEIO ADIADO! 
A Turma da Pimenta está cada dia mais 

interessada em desvendar os segredos e 
mistérios da Mata Atlântica. Reportagens, 
vídeos e histórias têm contribuído para 
ampliarmos nossos conhecimentos sobre 
a floresta, já tão querida por todos. 

O passeio à fazenda de Café Nassau 
foi remarcado para próxima quarta-feira. 
Recomendamos que as crianças venham 
de calça e tênis e que não se esqueçam 
do lanche individual, sugerido no informe 
passado: barra de cereal, uva ou banana 
passa, sanduíche ou pacote de biscoito 
fechado e um suco de caixinha. 

OCEANO PEDE SOL! 
Após um longo período sem passeio, 

por causa do tempo chuvoso, a Turma do 
Oceano, que estava muito animada para ir 
ao Jardim Botânico, teve uma idéia. Re-
solveu enviar sugestões a São Pedro.  

"São Pedro prenda a chuva para não 
chover" 

"A escola tem que mudar para o deser-
to pra não chover" 

"São Pedro tem que colocar a chuva 
numa caixa"  

“Que tal, então, uma chuva de bolas 
coloridas?” 

Se o os pedidos das crianças forem a-
catados, e o tempo melhorar, nosso pas-
seio será na próxima terça-feira.  

ARG! VERME NA NEVE 
A Turma da Neve continua motivada 

com a pesquisa sobre o povo asteca e o 
México. Temos recebido muitas contribui-
ções interessantes. Francisco trouxe uma 
bebida típica mexicana, chamada Gusano 
Rojo, que é extraída da piña de uma plan-
ta chamada agave. Sua fibra também era 
utilizada pelo povo asteca para tecelagem. 
O mais curioso para as crianças foi o fato 
de haver um verme, de verdade, dentro da 
bebida. Reza a lenda que quem tomar a 
última dose da garrafa terá que comer o 
verme em seguida! Nosso passeio ao Jar-
dim Botânico foi transferido para a próx i-
ma terça-feira. 

pediremos pela agenda. Esperamos que 
todos atendam com presteza, pois os sa-
cos ainda precisam ser pintados e prepa-
rados. Não esqueçam! 

No consulado do Peru as crianças sur-
preederam o consul com tantos conheci-
mentos! E todos, com certeza, aproveita-
ram para aprender sobre o que fazem os 
cônsules e consulesas. 

FEIRA MODERNA 
O tema central da Feira é nosso enorme 

continente e sua biodiversidade. Os assun-
tos pesquisados vêm sendo fortemente de-
batidos por toda a sociedade, entre eles o 
aquecimento global, a biodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável. 

Segundo o físico Fritjof Capra “não há 
como promover um desenvolvimento sus-
tentável senão adaptado à cada bioma”. 

Amanhã, percorrendo o espaço da es-
cola, vocês encontrarão informações so-
bre vários biomas presentes no continente 
americano. Cada sala estará representan-
do um. 

Nosso enorme continente, devido à ex-
tensa latitude e variação de relevo, tem 
uma grande diversidade de biomas. Por 
isso, convocamos as F3, F4 e F5 a se de-
bruçarem sobre a paisagem, buscando 
entender que elementos interferem na for-
mação dos biomas e que relações existem 

Preparativos para a Feira Moderna na F3T  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

INVENTANDO CENAS 
As Turmas Mundo e da Amizade estão 

com a mão na massa, com os preparati-
vos para a Festa Pedagógica do dia 6/11. 

As crianças fizeram os cenários do Te-
atro "Ana, Guto e o Gato dançarino" usan-
do muita criatividade e materiais diferen-
tes. Estamos mandando as etiquetas com 
os figurinos para casa. Usem a criativida-
de e a simplicidade.  

Nossas Anas, Gatos, Gutos e narrado-
res estão com as falas na ponta da língua. 
O importante, agora, é ensaiar e se diver-
tir. Continuamos aguardando objetos ve-
lhos, que estejam quebrados ou fora de 
uso, para que possamos utilizá-los como 
matéria prima para novas criações. 

TEATRO E PASSEIO 
A F2M apertou o ritmo dos ensaios da 

peça "A menina que se transformou em 
uma garça". 

Chegou o momento de pensarmos no 
figurino! Todos devem trazer, na próxima 
semana, um saco de pano de chão alveja-
do que caiba a criança. Fazemos o traje 
principal aqui e o que for preciso, depois, 



29  ANTONIO BENTO DE O BARBALHO  TAT 
31  JOAO PEDRO LIMA MUNIZ               F1T 
31  SOFIA CANÇADO CHEIB                F1M 
02  MANUELA M PARENTE DE MELLO    F1T 
03  GABRIELA SAAD CAMPOS               F3T 
03  LUIZA RAMOS NUCCI                    F4TA 
03  ANA CECILIA P GUIMARAES         PROF 
04  THEO MANDELERT PRACOWNIK     F2M 
 

Aniversários 
de 29/10 a 4/11 

entre eles. Nas turmas de Quinto Ano in-
centivamos a pesquisa sobre a adaptação 
e a evolução das espécies vivas, tema da 
teoria evolucionista, e sobre as ações do 
homem como agente transformador. A-
postando que as intervenções que troux e-
ram prejuízos à vida e ao ambiente pos-
sam ser compreendidas e revertidas em 
atitudes reveladoras de mais consciência 
e cuidado. A todos uma manhã cheia de 
curiosidades, reflexões e trocas de conhe-
cimento. Não deixem de participar e pres-
tigiar nossos pesquisadores. 

Turno da manhã às 9h, turno da tarde 
11h.  
BIOMAS  DA AMÉRICA 

Nessa Feira Moderna o tema comum é 
o conjunto de biomas do nosso enorme 
continente. Cada turma se dedicou a um 
ou mais deles, fazendo parceria com outra 
turma do outro turno. A F4M está compar-
tilhando o Cerrado, a Caatinga e o Deser-
to com a F3T; a F4TA compartilha a fl o-
resta temperada. A floresta tropical está 
dividida entre quatro turmas, sendo que a 
F4TB e a F3MA ficam com a floresta ama-
zônica, enquanto as F5 tratam da mata 
atlântica. A tundra e taiga ficaram com as 
F4TA e F3MB. Foi uma boa experiência. 
Para colocá-la em prática, fizemos uma 
grande troca troca de salas desde a última 
terça-feira. Até as F1 e F2 transferiram 
suas atividades, para ceder suas salas 
para o evento que, dessa forma, mobilizou 
a escola toda. Hoje já estivemos em plena 
Feira Moderna, num grande “ensaio aber-
to” para os alunos e professores. Amanhã 
aguardamos as famílias para concluir es-

sa importante atividade.  

"CHOVE CHUVA..." 
"Chove sem parar... " Nem a quarta-

feira chuvosa diminuiu o entusiasmo da 
F4TA nos preparativos para a Feira Mo-
derna. Os que conseguiram comparecer 
deram conta de muitas tarefas para que 
tudo estivesse pronto para a apresentação 
interna de hoje. O comportamento da tur-
ma não foi muito diferente dos últimos di-
as. As aulas de Projeto contaram com 
muito empenho de todos. A dedicação 
reflete o interesse pelo tema escolhido – 
os biomas das Américas. A meninada já 
havia discutido o tema em algumas ativi-
dades na semana do Meio Ambiente e 
confeccionado algumas maquetes sobre 
as principais paisagens naturais do cont i-
nente. Dessa vez tratamos especificamen-
te dos biomas das áreas geladas e tempe-
radas. Embora todos os trabalhos e mate-
riais para a Feira Moderna tenham sido 
confeccionados por todo o grupo, durante 
a apresentação estarão divididos em dois 
espaços. Alguns tratarão da floresta tem-
perada e das pradarias, no Céu Pereira e 
outros convidarão os visitantes a uma via-
gem pela tundra e floresta de coníferas. 

LIVRO NOVO 
Logo depois da Feira Moderna, preten-

demos começar a leitura do novo livro de 
literatura das F4M e F4TA, “Histórias da 
Preta”, de Heloisa Pires Lima, Companhia 
das Letrinhas. Vamos, agora, tratar de 
mais essa significativa influência na for-
mação do povo americano.  

QUE VISITA ESPECIAL. 
Na ultima sexta-feira a F4TB teve um 

encontro muito especial com a biologa 
Magda, mãe da nossa amiga Mayara. Fi-
zemos dois terrários para compreender-
mos a idéia de efeito estufa . Em um deles 
colocamos uma luz para representar o ex-
cesso de CO2 que temos produzido, e no 
outro deixamos sem a luz, sem o exagero. 
Com termômetro fazemos, todos os dias, 
a observação. Em nossa Feira, vocês 
também poderão observar. 

DE TODOS 
BOA DICA! 

Dora, Leo Levy, Gustavo e Ana, da 
F3T, indicam para o final de semana a 
"Arte para Criança", uma exposição de 
arte contemporânea para o público infantil. 
De terça a domingo, no MAM. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Estamos procurando uma camiseta da 

escola, tamanho 4, que pode ter ido por 
engano na mochila das crianças da Turma 
da Minhoca. A camiseta tem manga e está 
com o nome do Marcelo Verani na barra.  

Próximos Eventos 

Outubro 
27      Feira Moderna para F3, F4 e F5 
Novembro 
6        Festa Pedagógica F1 
9        Festa Pedagógica F2 
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 

Magda, mãe da Mayara, nas experiências com a F4TB 


