
Pedimos que os pais do Ensino Funda-
mental leiam, com atenção, a notícia sobre o 
Ensaio Geral. 

LIVROS PARA SEREM FURTADOS 
Artigo do Rubem Alves. Link em Artigos, 

no "site" da escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

TANGO E CHOCOLATE 
A Turma do Oceano, além dos ares mexi-

canos, anda respirando uma brisa argentina. 
Envolvida com os ensaios da festa de encer-
ramento, as crianças estão aprendendo a 
dançar o tango. No proximo dia 11 iremos à 
Fábrica de Chocolate. Não será necessário 
trazer lanche. O lanche mexicano, que haví-
amos planejado para esta semana, foi adia-
do para a próxima quarta-feira. O menu se-
gue nas agendas. 

EVENTOS 
O fim de ano está cheio de eventos na 

Turma da Onça. Na quinta-feira passada 
assistimos aulas de dança e balé clássico 
em três grandes salas do Espaço de Dança 
Debora Colker, guiados pela Fernanda. De-
pois, num espaço enorme, vimos parte do 

PARA TODOS 
REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

Das duas realizadas, reconhecemos que 
a da Educação Infantil não foi bem conduzi-
da. Erramos, inclusive, na distribuição do 
tempo. Muitos pais acabaram saindo antes 
de chegarmos a pensar sobre o tema do 
Projeto Institucional. No entanto, na reunião 
do Ensino Fundamental, conseguimos ser 
mais felizes. Além de pensarmos sobre vá-
rios aspectos da Proposta Pedagógica e das 
atividades na escola, acabamos concordan-
do com o tema escolhido na reunião da Edu-
cação Infantil como o mais instigante e com 
possibilidade de atender aos dois segmen-
tos. Ainda não o batizamos, mas provisoria-
mente, o estamos chamando de "A história 
do trabalho". O Fórum de Pais do "site" está 
aberto a sugestões. Contamos com a ajuda 
dos que estudam o assunto mais profunda-
mente para os momentos de discussão e 
planejamento. 

QUEM NÃO FOR VAI PERDER! 
Neste domingo acontecerá o evento musi-

cal Sá Pereira em Com-Junto. O encontro 
promete muitas e boas vibrações sonoras, 
com a imprescindível presença das crianças 
de F4 e F5, além do pessoal do Com-Junto 

Sá Pereira, numa divertida cantoria coletiva 
aberta à participação de todos. 

Vamos deixar de lado a rotina costumeira 
e abrir nossos ouvidos, gargantas e cora-
ções para nos emocionarmos, junto às crian-
ças e aos amigos, em um evento único e 
imperdível. Será às 10h, Teatro do Bennet, 
Marquês de Abrantes, 55. 

DANÇAS E RITMOS DAS AMÉRICAS 
Estamos completamente envolvidos com 

os preparativos para a Festa de Encerra-
mento. Todas as turmas do Ensino Funda-
mental preparam coreografias com diferen-
tes ritmos latino-americanos. As F5, que se 
despedem, têm a responsabilidade da narra-
ção que costura nosso "concerto didático". 
Vamos convidar todos os espectadores a 
passear pela diversidade musical da Améri-
ca do Sul. O tema é o mesmo para a Educa-
ção Infantil, com uma passadinha rápida pe-
los EUA, e com um contexto mais lúdico, 
envolvendo personagens de uma história. As 
sugestões de fantasias foram enviadas na 
semana passada. Quem não as recebeu de-
ve entrar em contato urgente com a escola. 

A Festa será sábado, dia 15, na Sala Ba-
den Powell. Ensino Fundamental: às 9h, tur-
no da manhã, às 11h, turno da tarde. A Edu-
cação Infantil será às 14h. 
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Ricardo. Explicando que nosso querido auxi-
liar havia casado, acabamos descrevendo 
como tinha sido a cerimônia. Foi aí que o 
desafio foi lançado: "Os noivos tinham que 
atravessar uma piscina para chegar ao altar. 
Como eles fizeram para atravessá-la?" 

As respostas foram as mais variadas e 
divertidas. Eis algumas: nadando, com bóia, 
de barco, dando a volta pelo gramado... 

No final, contamos que tinha uma ponte, 
com um belo tapete vermelho, por onde os 
noivos passaram para chegar até o altar. 

O levantamento de hipóteses para a reso-
lução do problema foi um divertido exercício 
de raciocínio. 

SUL DA AMÉRICA 
A Turma da Estrela envolveu-se com pes-

quisas sobre o Deserto do Atacama, Cordi-
lheira do Andes e Patagônia. No telão do sa-
lão as crianças apreciaram fotografias de ani-
mais dessas regiões. Nas aulas de artes, os 
desenhos ganharam novos elementos. Gua-
nacos, vicunhas, pumas, flamingos, pinguins,
focas e leões-marinhos têm feito parte do re-
pertório do grupo. Depois de explorarmos o 
sul do continente, sobrevoaremos as terras 
das Américas, nas asas de um jaburu, para 
conhecermos diferentes ritmos musicais! 

Para encerrar o ano vamos, na próxima 
quinta-feira, ao Forte São João. As crianças 
deverão vestir biquini ou sunga, por baixo do 
uniforme, trazer uma muda de roupa e vir 
com filtro solar já passado no corpo. O lan-
che será coletivo. 

LANÇAMENTO DA TURMA DA BEIJOCA 
Está quase tudo pronto para o lançamen-

to do livro de receitas da Turma da Beijoca, 
com o registro de algumas de nossas espe-
cialidades. No dia do evento, convidaremos 
as outras turmas para uma sessão de fotos e 

ensaio do próximo espetáculo deles. En-
quanto observávamos os bailarinos as crian-
ças cochichavam comentários sobre o que 
viam, supondo o significado de algumas ce-
nas como, a de alguns pares dançando ao 
lado de um rapaz sozinho; “será que a na-
morada dele não chegou?”. No final, conver-
saram e tiraram fotos com duas bailarinas.
Ficaram tão encantadas o que viram que 
pediram para pegar o endereço daquele lu-
gar para levar os pais. O passeio ao MAM 
não teve ligação direta com o Projeto Institu-
cional, mas foi ótimo visitar a exposição "Arte 
para Crianças". A turma se esbaldou, intera-
gindo com obras de Tunga, Yoko Ono, Amil-
car Machado, Grillo... Na volta, trocaram im-
pressões e sensações sobre a experiência 
maravilhosa que viveram. 

LEVANTAR ÂNCORA! 
Na reta final do projeto sobre o mar e 

seus habitantes, a Turma da Minhoca con-
feccionou um livro com as músicas mais sig-
nificativas da pesquisa. "Sardinha, Cavalo-
marinho e Polvo", de Ana Moura e "Histórias 
de Pescadores", de Caymmi são algumas 
das canções que fazem parte do livro no 
qual cada música foi ilustrada, pelas crian-
ças, com técnicas variadas. Em breve este 
material será compartilhado com as famílias. 

Para fechar o projeto iremos, na próxima 
terça-feira, à praia do Forte São João. Dessa 
vez, pedimos que as crianças venham com 
biquini e sunga, por baixo do uniforme, para 
nos refrescarmos no chuveiro antes da volta 
para a escola e que passem protetor solar 
em casa. Lá, faremos um piquenique. 

PROBLEMATIZANDO 
O casamento do Ricardo virou problema 

na Turma da Pimenta. Na volta do feriado, 
as crianças queriam saber aonde estava o 

para compartilhar um bolo surpresa. Na pró-
xima quarta-feira iremos à praia do Forte de 
São João, na Urca. Pedimos que as crianças 
venham vestidas com sunga e biquini e com 
o protetor solar já passado no corpo. O lan-
che será coletivo. 

ESTAMOS NO MÉXICO! 
Esta semana fizemos a experiência do 

vulcão de argila, usando anilina, vinagre e 
bicarbonato de sódio. Esta mistura nos deu a 
impressão exata de um vulcão em erupção. 
As crianças da Turma da Neve ficaram em 
êxtase e diziam em coro: "Estamos no Méxi-
co!". Depois, manusearam uma pedra-pôme 
para ter uma idéia de como seria uma lava 
seca. Para encerrar o projeto, na próxima 
segunda-feira, faremos o tão esperado pas-
seio à fábrica de chocolate. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

ENSAIO GERAL 
No dia 14, véspera da festa de encerra-

mento, faremos o ensaio geral na Sala Ba-
den Powell. Para isso precisaremos contar 
com a colaboração das famílias. A entrada 
do turno da manhã será normal, na escola. 
Mas precisaremos que as famílias busquem 
as crianças, no teatro, às 12h30. 

As crianças do turno da tarde deverão 
chegar ao teatro, trazidos por seus pais, às 
12h45. A saída será normal, na própria esco-
la. Sabemos que essas alterações causam 
transtorno, mas o ensaio é fundamental para 
o sucesso da nossa festa. É muito difícil se 
apresentar, num espaço pouco familiar, sem 
ensaio. Precisamos contar com a ajuda de 
vocês, e a notícia antecipada visa ajudar na 
organização cooperativa. 

PLANTÕES 
Na semana seguinte à festa faremos os 

plantões dos professores; as famílias que 
sentirem necessidade de orientação e escla-
recimentos sobre o resultado das avaliações, 
deverão agendar suas entrevistas. 

Para os responsáveis das F1, F2, F3, 
F4M e F4TA, segunda-feira, dia 17, no turno 
da criança. Na terça-feira, dia 18, os respon-
sáveis das F5 serão atendidos no turno da 
manhã e os da F4TB, no turno da tarde. Re-
servamos 15 minutos para cada família com 
os professores. No caso das F4 e F5, os pro-
fessores de Projeto e Matemática farão o 
atendimento simultaneamente. 

"MINHA ESCOLA" NA TRIBO 
Durante o semestre as F2, F3 e F4 convi-

Turma da Onça no Espaço de Dança Débora Colker 



veram, nas Tribos, com crianças de várias 
regiões das Américas através da série 
"Minha Escola", da TV Futura. Os progra-
mas, além de terem rendido boas conversas 
e ampliado nosso conhecimento, fizeram 
tamanho sucesso entre as crianças que elas 
nos perguntam onde podem comprar o DVD. 
Como não está à venda, a boa notícia é que 
a MultiRio tem a série em sua programação 
com o nome "Crônicas da Minha Escola". Na 
BandRio, segundas às 14h, e no canal 14, 
da Net, sextas-feiras às 9h. 

VISITAS ESPECIAIS NA F1M 
Depois da viagem ao Chile, recebemos a 

visita da Paz, mãe da Francisca, que é chile-
na, e da Stela e do Fernando, mãe e padras-
to da Sofia, que acabaram de voltar de uma 
bela viagem ao Chile. Foi uma manhã cheia 
de informações interessantes e troca de co-
nhecimentos sobre o país. Nos contaram 
que os flamingos do deserto têm o pescoço 
alaranjado porque comem muito camarão. 
Vimos uma enorme pedra de sal do deserto 
do Atacama. Vimos também vídeos de um 
geiser e de vulcões. As crianças ficaram im-
pressionadas com o forte vento que levantou 
os cabelos de Sofia. Paz trouxe deliciosas 
empanadas chilenas de carne e contou que 
elas podem ser de frutos do mar, de queijo e 
frango. Ela também mandou alfajores para 
todos. Foi um encontro muito gostoso com 
tantas coisas bacanas. A Turma do Mundo 
agradece a visita registrando, em seus diá-
rios de bordo, o que foi mais significativo pa-
ra cada um.  

Nesta semana conhecemos os bonecos 
do carnaval de Olinda e estamos inventando 
um personagem que nos acompanhará nos 
passos do frevo. Os guarda-chuvas de frevo 
também estão fazendo parte das nossas ma-
nhãs e descobrimos que eles eram usados 
pelos capoeiristas para se defenderem. Es-
tamos muito envolvidos com os ensaios da 

é um dos estilos musicais mais populares do 
mundo. Vocês sabem qual é? 

AS F3 CONTAM HISTÓRIAS 
As F3MA e F3MB apresentaram, para as 

outras turmas, um reconto das histórias 
"Dona Raposa e os Peixes," "Raposo e os 
Porquinhos da Índia" e "O Leão e o Mosqui-
to." Essas três histórias do livro "Contos e 
Lendas Latino-americanos" tiveram sua leitu-
ra dramatizada como parte do projeto de tea-
tro do último trimestre. 

FEIRA HOJE 
Nós da F3T fomos à CADEG na última 

quarta-feira comprar frutas e legumes para a 
feira que acontecerá, aqui na escola, nesta 
sexta-feira. Tínhamos como objetivo treinar 
mais os cálculos envolvendo dinheiro. 

Lá na CADEG compramos esses produ-
tos em grande quantidade e, na escola, os 
separamos e embalamos para serem vendi-
dos. Com o dinheiro que ganharmos na feira, 
vamos pagar o empréstimo que a Sá Pereira 
nos fez para a compra dessas mercadorias. 

No meio de tantas compras, ganhamos 
alguns abacaxis bem maduros que foram 
saboreados na hora do nosso lanche depois 
das gostosas esfihas. Uma verdadeira delí-
cia! 

CANÇÕES PESSOAIS 
A F3MB terminou de fazer o livro com as 

canções pessoais da turma, inspiradas numa 
tradição Inuit. Nas aulas de música cada cri-
ança compôs uma pequena canção falando 
de algum aspecto ou evento de sua vida. 
Essas músicas foram reunidas num livro que 
também contém ilustrações feitas pelas cri-
anças. 

Histórias da F3MB 

festa de encerramento; pedimos a todos que 
evitem, ao máximo, as faltas. 

AMIZADE NO MAM 
"A Turma da Amizade foi passear no 

MAM. Fomos ver a exposição 'Artes para 
crianças'. 

Vimos um filme baseado na poesia de 
Manoel de Barros, fizemos um pedido na 
‘Árvore dos desejos’ e passamos por um cor-
redor com espelhos, onde tínhamos a im-
pressão de ver milhões de nós. O melhor de 
tudo foi entrar numa sala com um enorme 
colchão, com bolinhas de isopor, coberto por 
bolinhas de plástico. Nos divertimos muito! 

Depois fomos lanchar em um gramado 
muito lindo que dava para ver a Baía de 
Guanabara. 

O dia foi emocionante!" 
Texto coletivo 

NO RITMO DO CHORINHO 
A Turma da Amizade recebeu, animadíssi-

ma, a visita de Papito, pai do Ian Mello. Em-
balados pelo melódico som do chorinho, a 
turma cantou "Carinhoso" com desembaraço. 
 

"Cantamos a música mais famosa do Pi-
xinguinha" 

Matias 
"O pai do Ian tocou no violão muitas músi-

cas bonitas." 
Fernanda 

"Conhecemos muitas coisas sobre o cho-
rinho, que é um ritmo interessante e legal." 

Ian Mello 
"No final dançamos junto com o Papito." 

Bia 

FIM DE ANO 
O ano está terminando e agora é hora de 

finalizar atividades e projetos. É nesse ritmo 
que se encontram as crianças das F2. Para 
completar, diariamente, com muito entusias-
mo, estamos ensaiando uma coreografia que 

Apresentação musical da F4TB 



3     GABRIELA SAAD CAMPOS                  F3T 
3     LUIZA RAMOS NUCCI                        F4TA 
3     ANA CECILIA P GUIMARAES              PRO 
4     THEO MANDELERT PRACOWNIK     F2M 
5     CAROLINA GALVÃO MAIA                   TAT 
6     SUZANA LINHARES LIUZZI             PROF 
7     ANTONIO NERY ABRANTES               TBT 
8     MARIA JACOBINA CAMPOS GELLI     F1T 
8     BERNARDO TONINI O TELLES         F4TB 
8     TOM RAITZIK ZONENSCHEIN           F4TB 
 

Aniversários 
de 3 a 9/12 

MATEMÁTICA AO AR LIVRE 
Como comerciantes por um dia, nós da 

F3MA passamos uma manhã inesquecivel 
na Cadeg, com um entra e sai de muitas 
pessoas e o trânsito de carrinhos com gran-
des mercadorias. Com R$ 150,00 compra-
mos produtos hortifruti no "atacado" para 
realizarmos nossa Feira Livre. Fizemos um 
orçamento prévio e cálculo de peso e lote 
para venda no "varejo". Muitas palavras no-
vas, relacionadas ao comércio, foram incor-
porados ao nosso vocabulário. 

COMO SE FOSSE UM GAVIÃO 
Além da leitura compartilhada de 

"Crianças da Amazônia, os "Leitores do dia", 
da F4TB, têm se dedicado à última produção 
textual. A partir de uma reportagem, ficamos 
sabendo que um gavião real da Amazônia 
seria monitorado por satélite a fim de revelar 
aos cientistas informações preciosas que 
ajudem na preservação da sua espécie. A 
idéia / desafio para as crianças era pensar 
na situação hipotética do animal poder es-
crever e, em sua perspectiva, contar aos ci-
entistas sobre a sua vida, o seu habitat a sua 
floresta. Uma oportunidade e tanto para a 
meninada trazer à tona os seus conhecimen-
tos sobre a floresta. O texto passou pelo e-
xercício de revisão e está no caderno. 

KEITH HARING NO PEREIRÃO 
A última e mais esperada atividade das 

aulas de Artes Visuais das F4 e F5 foi, sem 
dúvida, a pintura do muro do Pereirão, que 
foi dividido em cinco partes. Havia espaço 
para um desenho por turma. Dividimos os 
grupos para propor projetos inspirados na 
estética de Keith Haring, artista com o qual 
estivemos envolvidos neste final de ano, es-
tudando sua vida e obra. Os projetos foram 
escolhidos por votação, envolvendo alunos e 
professores. Ter a possibilidade de deixar 
sua marca na escola foi, realmente, algo que 
motivou a garotada. O trabalho está em fase 
de finalização. Na última semana convidare-
mos as famílias para a exposição. 

FRAÇÃO 
Quase no final do ano, as F4 arranjaram 

um tempinho para os primeiros estudos so-
bre fração. Por ora, apenas alguma nomen-
clatura, manipulação de materiais concretos 
para observar, comparar e relacionar fração 
com a idéia de dividir. Estudos mais comple-
xos ficam para o próximo ano. 

SÍTIO DO PICA PAU AMARELO 
Semana passada as F4 apresentaram, 

com sucesso, para toda a escola, a música 
“Sítio do Pica Pau Amarelo”, de Gilberto Gil. 

F4TA pintando o muro do Pereirão 
Encerramos, assim, este trabalho que come-
çou tímido, apenas como uma vinheta para a 
peça "As Aventuras de Hans Staden", numa 
parceria com as aulas de Teatro, mas que foi 
crescendo, ao longo do semestre e se tran-
formando num arranjo bem mais complexo 
para flautas e percussão. 

EXPOSIÇÃO AFRO-AMERICANA  
A F4TA encerrou a leitura do livro "Histó-

rias da Preta". O livro nos orientou nas dis-
cussões e estudos sobre a influência africa-
na na cultura das Américas. Essas influên-
cias, descobertas através das pesquisas e 
atividades desenvolvidas no projeto "A Pre-
sença Negra na América", serão comparti-
lhadas com colegas e pais nessa próxima 
quinta-feira. É que a meninada está organi-
zando uma exposição de suas produções e 
relatos a partir das 16h para os colegas da 
Sá Pereira e, a partir das 17h, para os pais. 

PASSEIO À VISTA! 
A F5T finalmente, depois de muita remar-

cação e já um pouco frustrada com a cara do 
tempo, combinou o passeio a Grumari, com 
o Moleque Mateiro, para a próxima segunda-
feira. 

Lembramos as recomendações de chega-
da pontualmente às 12h45, trazer lanche 
descartável, repelente, bastante líquido e 
roupas leves com calça comprida e sapatos 
fechados. 

PASSEIO DE FORMATURA 
Nós, da F5, fizemos um passeio maneirís-

simo ao Hotel Fazenda da Serra, em Itatiaia. 
Saímos cedinho, para aproveitar bem o dia, 
que foi completo: com sauna, piscina, fute-
bol, queda d'água, sinuca, balanço, vôlei, 
cachorros, brincadeiras e uma gincana hilá-
ria e animadíssima. 

À noite ainda tivemos energia para curtir a 
balada, que foi preparada no salão de jogos. 
A comida era muito boa e todas as refeições 

foram preparadas com muito capricho! 
No dia seguinte tivemos a "caça ao tesou-

ro," queimado... e, que pena, chegou ao fim. 
Foi muito boa a convivência entre as turmas. 
Esse passeio será inesquecível! 

Texto coletivo 

O QUE APRENDEMOS  
SOBRE AS AMÉRICAS? 

Com essa pergunta a F5M percebeu o 
quanto havia aprendido, neste ano, e pensou 
em fazer uma pesquisa para saber o que as 
pessoas sabem sobre o nosso continente. 
Então, para o último passeio do ano, resol-
vemos ir, na próxima quinta-feira, ao Largo 
da Carioca - um lugar bem movimentado - 
fazer perguntas sobre cultura, história, es-
portes, geografia, atualidades etc. 

Depois das entrevistas, vamos à Confeita-
ria Colombo! Para isso cada criança deve 
trazer de R$12,00 a R$15,00 reais para o 
lanche! 

Na ida, o ônibus nos deixará no Metrô 
Estação Botafogo e de lá iremos até a Cario-
ca. A volta será de ônibus. Ninguém pode 
faltar. 

BOA DICA! 
Ananda, mãe do Leo Levy (F3T), encon-

trou as roupas pedidas para a fantasia dos 
meninos na loja Seven Eleven, em Copaca-
bana (N S de Copacabana, quase esquina 
com a Santa Clara) ou no Largo do Macha-
do, ao lado da galeria Condor. A dica vale, 
também, para os pais da F2T. 

Próximos Eventos 

Dezembro 
2         Encontro de Corais 
15       Festa de Encerramento 
17-18  Plantões 
Fevereiro 2008 
11       Início das Aulas 


