
histórias e ajudando a contá-las. 

TURMA DA MÁGICA 
A TDT escolheu seu nome. As crianças 

ficaram animadíssimas quando decidimos 
que nosso projeto iria explorar o universo do 
circo. Todos pularam de alegria. 

Depois de três turnos de votação, o nome 
escolhido pela maioria foi "TURMA DA MÁ-
GICA"! 

Durante a semana trabalhamos muito. 
Produzimos três caixas mágicas, de onde 
sairão muitas surpresas. Depois, fizemos 
uma lista no blocão onde escrevemos tudo o 

que tem no circo. 
Também discutimos sobre as profissões 
dos pais, através dos trabalhos super 
caprichados feitos em casa na semana 
passada. 

TURMA DA MÚSICA 
Numa animada votação, Turma da Mú-
sica venceu por maioria absoluta entre 
as crianças da TDM. 
Felizes com a escolha, a cantoria tem 
tido um espaço garantido em nossas 
manhãs. 
Para começar, estamos lendo o livro 
"Quem canta seus males espanta", de 
Theodora Almeida, que traz muitas can-
ções conhecidas do nosso folclore. As 
crianças também fizeram um desenho 
coletivo no qual, a cada toque do tam-
bor, tinham que trocar de lugar com os 
amigos e interferir em seus desenhos. 
Com gritinhos de alegria, todos partici-
param. O trabalho está exposto no mu-
ral de entrada. Vejam! 

TBT E A FÁBRICA 
Depois de animada votação, a TBT ga-
nhou um nome: Turma da Festa! Todos 
ficaram muito felizes com a novidade. 
Já estamos planejando uma festa para 
comemorar a escolha. 
Nesta semana vimos, no telão do salão, 
a reprodução "Operários" de Tarsila do 
Amaral. Depois de muitas conversas 

PARA TODOS 
PIOLHO DÁ TRABALHO 

Infelizmente já começamos o ano ouvindo 
justificados lamentos, queixas e preocupa-
ção de algumas famílias que mantêm sob 
vigilância constante a cabeça de seus filhos. 
Mal as aulas começaram, muitas crianças já 
foram infestadas. 

A escola não pode parar suas atividades 
para cuidar de um problema que ultrapassa a 
questão pedagógica. Precisamos que todos 
se responsabilizem pelo cuidado e controle. 
Aconselhamos, além do afastamento 
das crianças já infestadas para trata-
mento, um dia fixo para passar o pente 
fino e observar as primeiras manifesta-
ções. Como o ciclo do parasita é de 
sete dias, o hábito semanal dificulta a 
propagação e a necessidade de inter-
venções mais drásticas. Vamos con-
versar com as crianças sobre a neces-
sidade de colaborarem com os pais 
nas horas de higiene. 

EDUCAÇÃO  
INFANTIL 
Rua Marques, 19 

PASTAS RECHEADAS  
DE HISTÓRIAS 

As crianças da Educação Infantil já 
começaram a levar, nas sextas-feiras, 
as pastas com os trabalhos de artes e 
um livro da biblioteca. 

Podem ser bons motivos para pais e 
filhos(as) compartilharem, em casa, 
um "pedacinho" da escola. A leitura 
compartilhada e a apreciação cuidado-
sa da produção das crianças, desta-
cando suas escolhas de cor, de utiliza-
ção do espaço do papel, do material 
utilizado são, às vezes, mais estimu-
lantes do que o simples elogio qualita-
tivo. As pastas devem ser devolvidas 

na segunda-feira apenas com o livro que 
será aproveitado para atividades durante a 
semana. 

O COMEÇO DA HISTÓRIA 
O encontro das crianças da TAM, que es-

tiveram divididas em dois grupos nas primei-
ras semanas, foi recheado de cantorias e 
exploração dos brinquedos no pátio. 

Nossos pequeninos revelam entre um a-
braço gostoso e um sorriso maroto a alegria 
pela descoberta do ambiente escolar. 

Na hora do lanche, além de saborearem 
os alimentos trazidos, divertem-se ouvindo 
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Desenho coletivo da Turma da Música 



TURMA DA LUA 
A escolha do nome da turma é um mo-

mento importante na formação da identidade 
do grupo. Depois de duas semanas de con-
vívio, permeadas por muita brincadeira, mú-
sica e cantoria, a TAT deu esse importante 
passo e escolheu o seu nome: TURMA DA 
LUA. Nos próximos dias iremos descobrir 
curiosidades sobre esse satélite que ilumina 
as nossas noites. Materiais sobre o assunto 
serão bem-vindos. 

TURMA DA FÁBRICA 
Depois de muitas sugestões e uma vota-

ção apertada, a TCT escolheu seu nome: 
TURMA DA FÁBRICA! 

Listamos, com as crianças, algumas fábri-
cas, pesquisamos imagens na internet e cada 
uma foi desafiada a desenhar a sua fábrica. 

E se existisse uma fábrica de sonhos? A 
pergunta foi lançada e nossos meninos e 

sobre o tema, destacamos o que mais des-
pertou o interesse das crianças: a fábrica, 
que num primeiro momento todos acharam 
que se parecia com um navio. 

O que é uma fábrica? O que ela produz? 
À procura de respostas, nossa turma preten-
de embarcar nessa pesquisa. 

Estamos aguardando as fotos individuais 
do pai e da mãe, em close, que possam ser 
recortadas para um trabalho de artes. 

TURMA DO BOMBEIRO 
Muitas sugestões e idéias sugiram para 

nomearmos a nossa turma: Abelha, Colher 
de Pau, Bombeiro... 

Depois de duas votações animadas e 
conversas sobre os nomes sugeridos a TBM 
escolheu TURMA DO BOMBEIRO! 

Já começamos a receber materiais que 
estão despertando a curiosidade e fascinan-
do nossos pequenos. 

meninas capricharam nos desejos e nas pro-
duções de arte. 

"Eu queria um relógio que transformasse 
a gente em super herói" 

Bento 
"Eu queria um tênis que fizesse a gente 

pular até o espaço sideral" 
Paulo 

"Alguma coisa que faça a gente flutuar" 
Vinícius 

"Queria uma varinha mágica" 
Rosa 

TURMA DA ABELHA 
Depois de várias sugestões de nomes, a 

TCM votou entre Turma da Fábrica e Turma 
da Abelha. Por nove votos a cinco venceu 
Turma da Abelha. Todos se divertiram e 
dançaram ao som da música "As abelhas", 
de Moraes Moreira, e aprenderam um pouco 
sobre a abelha rainha, o zangão e as operá-
rias. Depois, numa atividade de arte, as cri-
anças fizeram suas próprias antenas e voa-
ram pela escola para comemorar a novida-
de. Nossos pequenos estão cada vez mais 
entrosados e a cada dia que passa fazem 
novas parcerias e se envolvem com as pro-
postas em sala de aula. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

MATERIAL ESCOLAR 
Passadas as primeiras semanas, as tur-

mas já estão mais adaptadas às mudanças 
deste ano e motivadas para o uso dos novos 
livros e cadernos. 

Fizemos um levantamento dos materiais 
que ainda não foram entregues e sinalizare-
mos na agenda. Caso o material indicado já 
tenha sido providenciado, pedimos que en-
trem em contato com o professor via agenda. 

Os equilibristas da Turma da Mágica 

Histórias no lanche da TAM 

Turma da Fábrica se apresenta  



ABERTURA DA GIBITECA 
A F3MA tem muito prazer em ler revistas 

em quadrinhos. As crianças compartilham 
histórias, desenhos, onomatopéias... 

Começando nossa coleção, contamos 
com a contribuição de todos. Servem as que 
já foram lidas e "aposentadas". 

O DIA EM QUE A TERRA PAROU 
As F1 estão muito animadas com a histó-

ria de um dia em que as pessoas não saíram 
para trabalhar. A partir das imagens trazidas 
de casa, que conjugavam trabalho e diver-
são, tiveram oportunidade de levantar algu-
mas hipóteses sobre várias profissões. Será 
que no dia em que o palhaço está triste ele 
consegue ter prazer no trabalho? Será que 
só os artistas se divertem trabalhando? De-
pois desses questionamentos, refletiram so-
bre a importância de diferentes ofícios. Escu-
tamos a música do Raul Seixas, "O Dia em 
que a Terra parou", e estamos tentando des-
vendar o mistério do que aconteceu com o 
mundo no dia em que ninguém foi trabalhar. 

LIVRO À VISTA! 
As F2, devagarinho, vão descobrindo ca-

minhos para novos estudos. Decidimos inici-
ar nossa leitura compartilhada com um livro 
que combina com o tema do ano e tem a 
cara dessas turmas, "Ossos do Ofício", de 
Gilles Eduar, Companhia das Letrinhas. A-
guardamos os exemplares para logo come-
çarmos a leitura! 

COM O PÉ NA PROFISSÃO 
Durante as aulas de Teatro, fizemos uma 

pequena encenação utilizando pares de di-
versos tipos de sapatos, que sugeriam algu-
mas profissões. Projetando-se nos sapatos, 
surgiram soldados, bombeiros, açogueiros, 
vendedores ambulantes, modelos, atrizes, 
professoras... Enfim, uma infinidade de pro-
fissionais. 

PURRINHA 
A F3T aprendeu a jogar o "Jogo dos Paliti-

nhos", popularmente conhecido como 
"Purrinha" . 

Trabalhando com contagem e estimativas, 
se divertiram em partidas disputadíssimas. 

PRIMEIROS PASSOS DAS F4 
As F4 se ocuparam em definir seus Proje-

tos. Depois das primeiras atividades de sen-
sibilização para o tema “A Aventura do Tra-
balho”, com a leitura e debate sobre as ima-
gens de Tarsila do Amaral (capa da agenda), 

Brasileiro", de Raul Lody, Editora Maianga, 
como apoio para o projeto de pesquisa que 
pretendemos realizar. Os dois livros poderão 
ser encontrados na Livraria Exceler. 

OLHAR A ÁFRICA E VER O BRASIL 
A F4T já elaborou até justificativas para o 

Projeto: 
 

“Estudar a África vai ser um grande estu-
do porque nós, aqui no Brasil, temos um 
pouquinho dos africanos: um pouco do san-
gue deles, do ritmo, das histórias, do traba-
lho, da religião...” 

João Pedro 
“Queremos estudar os escravos e para isso 

temos que olhar a África. Por isso escolhemos, 
para nosso projeto, esse nome: "Olhar a África 
e ver o Brasil’, título de um livro com fotos de 
Pierre Verger (...) Discutimos que o Brasil é 
uma grande mistura de negros, europeus, ín-
dios... Sabemos que os africanos influencia-
ram muito a nossa cultura”. 

Dora 
“A gente já conhece o Brasil e, pesquisan-

do sobre a África, a gente vai saber o que 
tem de África no Brasil e na gente também. 
Estudar a escravidão vai ser muito interes-
sante!” 

Diana 

RELENDO TARSILA 
Para finalizar as atividades de sensibiliza-

ção, a meninada da F5TB foi convidada a 

Releitura da F5TB dos “Operários” da Tarsila 

de Portinari (portas das salas da escola), as 
músicas “Fábrica” (Renato Russo) e 
“Criança não trabalha” (Paulo Tatit / Arnaldo 
Antunes), começamos a delinear nosso per-
curso. O livro de Matemática também trouxe 
Tarsila e Portinari, com informações do con-
texto histórico da semana de 22 e propôs 
discussões numéricas com os quadros 
"Operários" e "Cafezal"! Pretendemos partir 
do trabalho escravo, que tanta importância 
teve na formação do Brasil. Só que, antes de 
tudo, queremos “viajar”. Iremos à África para 
investigar o continente de onde vieram os 
negros que trouxeram sua força de trabalho, 
seus costumes, seus conhecimentos e sua 
cultura. Conhecer nossa origem africana! 

O QUE GOSTARIAM DE SABER  
SOBRE ESCRAVIDÃO? 

Nesses primeiros contatos com o tema, a 
F4MB ficou cheia de questionamentos sobre 
esse tipo de relação de trabalho compulsó-
rio, que persistiu por tantos anos da nossa 
história: 

De que países da África os escravos vie-
ram? 

Por que eles viraram escravos? 
Por que existiu escravidão? 
Que trabalho eles faziam? 

LIVROS PARA ADOÇÃO NAS F4 
Escolhemos "Ifá, o Adivinho", de Reginal-

do Prandi, Companhia das Letrinhas, para o 
trabalho de literatura e "Atlas Afro-
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fazer uma releitura do quadro "Operários". 
Logo relacionaram os trabalhadores da fábri-
ca às formigas, velhas conhecidas da fábula 
de La Fontaine. O desafio foi tentar pensar 
"o lado cigarrra" dos personagens de Tarsila 
e escolher um dos operários para criar uma 
história que contemplasse os dois lados. Afi-
nal, de cigarra e formiga todo mundo tem um 
pouco. 

CIGARRAS E FORMIGAS, AINDA 
Nos últimos dias, na F5TA, formigas e 

cigarras resolveram se posicionar em favor 
das próprias "classes". As defesas, construí-
das coletivamente, seguem abaixo: 
 

Formigas: Nós trabalhamos para levar co-
mida para a rainha. Nos arriscamos muito 
procurando grãos de arroz, trigo, açúcar e 
algumas folhas. O ruim de nossa vida é que 
gafanhotos e outros insetos entram em nos-
so formigueiro para pegar toda nossa comi-
da e nós temos que dar, senão eles nos co-
mem vivas! Pior que isto é quando os huma-
nos dizem que "formiga faz bem para os o-
lhos". Splaf! Uma de nós se foi... 
 

Cigarras: Nós, cigarras, somos muito impor-
tantes porque dizem que quando cantamos, 
no dia seguinte faz sol, e ele é muito querido 
por todos; se não cantarmos, chove! Com 
nosso canto ajudamos quem trabalha a se 
animar, a se sentir melhor. Como naquela 
história que contam sobre nós e as formigas: 
cantávamos para animá-las. E as ingratas, 
nem para nos ajudar quando precisamos!... 
 

As crianças também fizeram a análise da 
capa da agenda e, ainda pensando na fábula 
das formigas e cigarras, desenharam e escre-
veram ótimos textos onde discorrem sobre o 
cotidiano do "lado cigarra" de um dos operá-
rios da tela de Tarsila.  

F2M  e F4T, com o pé na profissão 

TRABALHO NA F5M 
A F5M, nas aulas de Teatro e de Expres-

são Corporal, tem se divertido muito com 
atividades sobre o tema Trabalho. Em In-
glês, estudaram o vocabulário ligado às pro-
fissões que seus pais exercem e vão fazer 
um banco de imagens de outras profissões. 
No Coral o pessoal começou o repertório de 
2008 com a música Homenagem ao Malan-
dro, de Chico Buarque. 

Em Matemática, a novidade ficou por con-
ta dos parênteses nas expressões numéri-
cas. 

Vocês sabiam que cigarras e formigas 
podem trabalhar juntas? Foi isso que a F5M 
aprendeu lendo um livro, com versão bem 
original da fábula A Cigarra e a Formiga, que 
mostra que é possível a parceria entre 
"diferentes." 

GUGOL É O NOME DELE 
As turmas de quinto ano descobriram o 

nome que o número 1, seguido de 100 ze-
ros, recebe: Gugol. 

Semelhança com Google, o famoso site 
de busca! É verdade, os irmãos criadores do 
site tinham uma interação grandiosa com 
sua criação: que um número imenso de pos-
siblidades se abrisse a cada pesquisa. 

 

DIÁRIO GRÁFICO 
Nas primeiras aulas de artes das F4 e F5, 

nos dedicamos a transformar nosso antigo 
caderno de desenho em futuros diários gráfi-
cos. As crianças puderam conhecer essa 
prática observando diários de artistas que 
utilizam esse meio para seus estudos, ensai-
os e projetos. Esperamos com isso que uma 
nova relação se estabeleça com o material 

que antes era utilizado sem tanto esmero. 
Demos a partida, que terá continuidade nas 
salas de aula. 

LOBATO DISPONÍVEL 
Murilo, da Livraria Exceler, conseguiu en-

contrar exemplares de "Emília no País da 
Gramática" e "História das Invenções", ado-
tados pelas F5. Ele se prontificou a providen-
ciar os exemplares para quem fizer a enco-
menda até a próxima quarta-feira. O telefone 
é 2535-4946. 

DE TODOS 
CASULO DAS ARTES 

João Lins, da F3T e Antônio Lins, da TBT, 
indicam a Casulo das Artes onde têm aulas 
semanais com João, de bateria, e Antônio, 
de iniciação musical. A Casulo oferece aulas 
de várias linguagens artísticas... Rua das 
Palmeiras 26, Botafogo - Tel. 22863444 - 
www.casulo@casulo.art.br 

 


