
disponível a todos os alunos, propiciando 
escolhas pessoais, indicações e sugestões 
dos professores e colegas, além do desen-
volvimento de diversas atividades pedagógi-
cas que muito contribuem no sentido de am-
pliar possibilidades de aprendizagem. Po-
rém, o uso intenso e o ir e vir dos volumes 
causam um enorme desgaste, provocando a 
necessidade de uma reposição constante. 
Queremos, com essa notícia, conscientizar 
as famílias sobre a importância de sua con-
tribuição para o sucesso e o prosseguimento 
desse projeto. Ainda aguardamos a colabo-
ração de quem não enviou, em 2008, um 
livro para nossa biblioteca. Lembramos que, 
em troca, seu filho tem o acesso a uma di-
versidade cada vez maior de leitura. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

ÁGUA! 
A novidade da semana, para as crianças 

PARA TODOS 
QUESTÕES 

Recebemos o seguinte email, de um res-
ponsável que prefere não ser identificado: 
 

Imagino que a Escola já deva ter entrado 
em contato com a Prefeitura sobre os assun-
tos a seguir e gostaria de saber qual foi a 
posição da Prefeitura a respeito: 

- situação calçada em frente à Sá Pereira 
- solicitação de sinal ou guarda de trânsito 

em frente à Pereirinha 
- delicada situação de dormitório cativo de 

moradores de rua na Capistrano de Abreu. 
 

Como são preocupações de todos segue, 
também, nossa resposta: 
 

Prezado ... 
Sobre a calçada em frente à sede da Ca-

pistrano, quando da retirada da árvore que 
caiu numa tempestade, a Parques e Jardins 
nos informou que fariam a restauração. Ape-
sar de vários contatos posteriores, nada foi 
resolvido. Estamos providenciando, por nos-
sa conta, o conserto. 

Sobre o guarda de trânsito na porta da 
Pereirinha nunca solicitamos. 

A nossa providência foi solicitar à CET-
Rio a colocação de placas para embarque e 
desembarque que nunca foram respeitadas, 
especialmente pela comunidade de pais da 
escola, que estacionam na porta, apesar de 
nossas insistentes solicitações em vão, in-
clusive, para fazer compras na Cobal. 

Os ônibus escolares, quase sempre, em-
barcam e desembarcam em fila dupla. 

Sobre o dormitório, já fizemos contatos 
com a Prefeitura e com a Subprefeitura do 
bairro, que nos informam que pouco podem 
fazer. 

Há alguns minutos atrás, a Prefeitura es-
teve no "dormitório" e recolheu os objetos e 
as pessoas que lá estavam. Mais ou menos 
10 minutos depois elas já estavam de volta. 

Estamos diante de problemas de nossa 
cidade, que nos atingem a todos, e para os 

quais as soluções dependem de todos nós, e 
não apenas da escola. 

Acredite que temos tentado fazer a nossa 
parte. 

REUNIÃO SOBRE AS QUESTÕES 
Fica marcada para a próxima quarta-feira, 

às 18h, uma reunião breve sobre as ques-
tões acima. Será no salão da Capistrano de 
Abreu, antes do Coral que começa às 19h. 

UM ACERVO COLETIVO 
O hábito e o desenvolvimento da compe-

tência de leitura dependem de inúmeros fa-
tores, mas o vínculo afetivo com o que se lê 
e a oportunidade de acesso constante são 
importantes para esse processo. Criar um 
acervo motivador tem sido nossa preocupa-
ção e tarefa coletiva, que muitas famílias 
vêm abraçando com carinho e cuidado, se 
esmerando para fornecer um exemplar de 
qualidade para nossa biblioteca. Essa contri-
buição anual, somada aos investimentos da 
escola, vêm construindo um acervo que está 
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TAM inaugura chuveirão 



Bater palmas no ritmo da canção? Tambori-
lar? Produzir som com objetos como o garfo, 
a régua, o elástico e a cartolina? 

Essas são algumas experiências que a 
Turma da Música fez durante a semana, a 
partir das idéias do livro Som & Música, trazi-
do pela Sofia, de David Evans e Claudette 
Williams. Atentos e com uma escuta mais 
apurada, essa valiosa contribuição certa-
mente trouxe muita alegria. 

CHAPLIN NA FÁBRICA 
Ainda envolvidos com as conversas sobre 

seu nome, a Turma da Fábrica assistiu a um 
trecho de "Tempos Modernos", de Charles 
Chaplin. 

Conversamos sobre o surgimento das 
primeiras fábricas, o trabalho que era reali-

da TAM, foi a inauguração do chuveirão do 
pátio. Nossos pequenos dão gostosas gar-
galhadas com a água fria e o calorão deixa 
de ser desconfortável para ser mais um con-
vite à brincadeira. 

Aproveitamos o momento de maior inte-
gração do grupo para falar com as crianças 
sobre a escolha do nome para a nossa tur-
ma. O envolvimento e a parceria dos pais 
nessa escolha, explicando e conversando 
com seus filhos em casa, pode ajudar a tor-
nar o assunto ainda mais significativo. Por 
enquanto, a primeira sugestão da lista é da 
Sofia: "Turma da Mamãe". 

Recebemos uma nova amiga, a Manoela. 
Seja bem-vinda! 

SURPRESA! 
As mágicas e surpresas da Turma da Má-

gica já começaram a acontecer. Vocês nem 
imaginam o que surgiu de dentro da nossa 
caixa: uma peruca, um nariz e uma maquia-
gem de palhaço. Com os olhos vendados, 
Ricardo, aos poucos, foi sendo transformado 
num verdadeiro palhaço! Foi uma grande 
surpresa para ele! 

Também estamos ficando craques em 
mágicas e já aprendemos a fazer algumas 
com um DVD que a Nina trouxe para a esco-
la. 

Pedimos aos pais que nos enviem tampi-
nhas de garrafas PET para uma coleção que 
iniciamos e que será usada em atividades de 
matemática. 

SOM E MÚSICA 
Você consegue usar seu corpo para pro-

duzir sons? Cantar com a boca fechada? 

zado pelos operários, vimos muitas máqui-
nas e engrenagens e demos boas risadas 
com o genial Chaplin. 

COM ARTE E CHOCOLATE! 
A Turma da Lua anda envolvida com ativi-

dades em torno do seu nome. Histórias, pin-
turas, vídeos e músicas têm encantado as 
crianças. Depois de assistirmos ao vídeo 
"Feliz Aniversário Lua", de Frank Asch, que 
conta a história de um ursinho que queria 
dar um presente para a lua, resolvemos fa-
zer um bolo de chocolate para presentear a 
turma. Todos ficaram empolgados e sabore-
aram a gostosura num parabéns animado! 

FESTA E COMEMORAÇÃO 
Para responder às perguntas das crianças 

Bolo artístico na Turma da Festa 

Turma da Lua comemora Dramatizações na Turma do Bombeiro 



da Turma da Festa sobre as fábricas, proje-
tamos imagens de diferentes indústrias teci-
dos, de automóveis e de alimentos. 

E, para comemorar o nome da turma, pre-
paramos uma festança com bolo e docinhos 
confeccionados pelas crianças com diferen-
tes materiais de artes. A surpresa ficou por 
conta da pipoca e do bolo, de verdade, que 
oferecemos para a turma! 

FANTASIA E SUCATA 
A Turma dos Bombeiros é muito alegre e 

adora uma boa farra! Durante a semana cur-
timos, especialmente, dois momentos: a 
brincadeira com sucatas no pátio e as dra-
matizações. Nossos pequenos e corajosos 
bombeiros divertem-se apagando o fogo ao 
som da música "O fogo é apressado", de 
Ana Moura, soltando a imaginação e embar-
cando em gostosas aventuras. Quem quiser 
aprender a canção pode acessar o site da 
escola em Músicas, no disco "Terra, fogo 
água e ar". Vale a pena escutar, também, 
"Labaredas", que fará parte de nosso reper-
tório. 

ZUM, ZUM, ZUM ! 
Depois de uma divertida brincadeira de 

"caça ao tesouro", em que nossas abelhi-
nhas encontraram um delicioso pote de mel, 
vimos no telão algumas fotos sobre as abe-
lhas e suas colméias, e fizemos desenhos 
de observação a partir dessas imagens. 

os pais de F2 para nossa reunião. Conversa-
remos sobre as mudanças e os novos desa-
fios que as crianças enfrentarão neste ano.  

DEVER DE CASA PARA OS ADULTOS 
Jornal é uma publicação somente para 

adultos. Errado! Pela diversidade de textos 
que apresenta, por sua atualidade e impor-
tância como meio de comunicação e forma-
dor de opinião, por conter assuntos que des-
pertam interesses variados, por sua 
"arquitetura" particular e por ser um material 
acessível a todos, o uso pedagógico do jor-
nal é uma prática importante. A complexida-
de das propostas e a freqüência com que 
acontecem vão variar em função da maturi-
dade das crianças e das finalidades dos pro-
fessores. Mas uma coisa é certa: quanto 
mais essa importante mídia for valorizada e 
compartilhada em casa, mais significativa 
será a participação das crianças nas ativida-
des escolares. Uma notícia ou uma imagem 
selecionada, lida e discutida com a família, 
certamente será melhor aproveitada nas Ro-
das de Notícia. Portanto, fiquem de olho du-
rante a semana e, principalmente nos finais 
de semana, quando as matérias sobre ciên-
cias e cultura geral conseguem maior espa-
ço. 

JOGOS MATEMÁTICOS NAS F1 
Boliche, Jogo das 50 Casas, o Jogo das 

Frutas e Batalha. Com muita brincadeira as 
crianças estão se apropriando das regras e 
sendo desafiadas a construir suas hipóteses. 

Desenhos de observação na Turma da Abelha 

F4MA aprecia e representa Portinari 

Para incrementar nossa pesquisa, na pró-
xima segunda-feira a Turma da Abelha irá à 
Cobal conversar com Maria, funcionária que 
trabalha numa loja onde são vendidos dife-
rentes tipos de mel. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

REUNIÃO DE PAIS DAS F2 
No dia 17 de março, às 19:00, esperamos 



10  TERESA BERNARDELLI B ELIAS        F2T 
10  EVA DE CASTRO H           RECREADORA 
11  GABRIEL TYCO LABOURET              F3M 
11  VALENTINA COUTINHO HERSZAGEF5TB 
12  ANTONIA MARIZ MAIA RIBAS            TAM 
12  T                   F3T 
14  CLARA MILLER BAUMWORCEL        F2M 
 

Aniversários 
de 10 a 16/3 

Para quem se entusiasmar, segue o passo a 
passo para jogar Batalha em dupla. 

Devem ser distribuídas cinco cartas nu-
méricas de um baralho para cada jogador. 
Com o bolinho de cartas viradas para baixo, 
os dois jogadores devem virá-las ao mesmo 
tempo. Quem tiver a carta mais alta fica com 
as duas. Vence quem guardar o maior nú-
mero de cartas. Divirtam-se! 

As crianças estão levando os cadernos de 
Projeto para serem encapados com plástico 
transparente para conservar melhor este ins-
trumento que contará a história dos Projetos 
que estão por vir. 

BOA MISTURA! 
Nas aulas de Expressão Corporal, esta-

mos descobrindo as diversas qualidades dos 
movimentos. Fazendo uma dobradinha com 
as aulas de Artes e Projeto, as crianças de 
todas as turmas puderam apreciar algumas 
obras de Portinari no telão. Em seguida, o 
desafio foi identificar a qualidade do movi-
mento sugerida pelos pescadores, mineiros, 
lavradores e carregadores representados. 

Que qualidades puderam ser percebidas? 
As crianças já sabem: força, leveza, flexibili-
dade, rigidez, impulso, equilíbrio, impacto... 

As aulas terminaram com uma sincroniza-
da puxada de rede. Na semana que vem 
experimentaremos movimentos de outros 
ofícios. 

FALANDO EM PROJETO... 
As turmas de F3 estão muito próximas da 

abertura do Projeto do semestre. Para enri-
quecer nossas pesquisas, adotaremos dois 
livros: "D. João Carioca - A corte portuguesa 
chega ao Brasil 1808-1821", de Lilia Moritz 
Schwarcz, Ed Cia das Letras; e " Jean Bap-
tiste Debret", de Douglas Tufano, Ed Moder-
na. Contamos com a presteza das famílias 
para que possamos iniciar as leituras. 

JOGO DE CARACOL 
As F4, nas aulas de Matemática, retoma-

ram o estudo da escrita e leitura de núme-
ros, uma oportunidade de ampliar o campo 
numérico e de refletir sobre os valores que 
os algarismos podem ter dependendo do 
lugar que ocupam no número. 

Veja as regras do jogo "Caracol", que fez 
o maior sucesso entre as crianças. Para 
quem se animar, as crianças colaram uma 
cartela do jogo no caderno. 
 

Regra: Primeiro você faz uma tabela, co-

mo a anexa, e escreve a carta, a cor e os 
pontos. Depois vai ter um caracol colorido 
com três cores, vermelho, azul e verde e as-
sim vai repetindo. Depois você joga o dado; 
vamos dizer que caiu no 4;, você anda 4 ca-
sas. O verde significa a Unidade, o azul é a 
Dezena e a vermelha é a Centena. 

Então, você andou 4 casas; se caiu no 
verde, ganhou 4 pontos; se caísse no azul 
seriam 40 pontos; o vermelho seriam 400 
pontos. Depois de 4 rodadas, você soma o 
total. O jogo pode ser jogado por 2 a 10 jo-
gadores. Pode ser de mais jogadores, mas 
ficaria bem demorado. 

Francisco F4T 

OLHAR A ÁFRICA E VER O BRASIL 
Ainda na fase de namoro com o Projeto, 

as F4 têm reservado sempre um tempinho 
para a leitura de um conto, um mito ou algu-
ma história que nos remeta à África. Dessa 
forma vamos, aos poucos, nos envolvendo 
com esse universo. Por sorte, temos uma 
variedade de materiais à nossa disposição, 
tanto vindos das famílias, como no acervo da 
escola. Sabemos, e desde já agradecemos, 
que poderemos contar com pessoas que já 
viajaram para a África ou estudaram o tema 
e que se ofereceram para conversar com as 
crianças. 

Estamos aguardando os livros pedidos 
que, com certeza, irão enriquecer muito as 
nossas experiências: 

Ifá, o Adivinho - Reginaldo Prandi, Com-
panhia das Letrinhas 

Atlas Afro-Brasileiro - Raul Lody, Editora 
Maianga 

DE OLHO NOS MATERIAIS E NAS TA-
REFAS 

Nesse início de semestre, observamos 

que as crianças da F5TB estão precisando 
de um pouco de ajuda das famílias para se 
organizarem com os materiais como o esto-
jo, que deve estar completo (cola e tesoura, 
inclusive), com os cadernos e apostilas, que 
não podem ficar em casa e com os deveres, 
que precisam estar prontos no prazo combi-
nado. 

Aproveitamos para contar que já inicia-
mos a leitura de "Emília no país da Gramáti-
ca", e que o livro deve ficar, sempre, na mo-
chila porque além da leitura coletiva também 
o consultaremos para exercícios. 

NOTÍCIAS 
Para nós da F5M a terceira semana de 

aula foi muito especial. O nosso diário gráfi-
co está indo "de vento em popa", mas nas 
aulas de Artes mudamos o rumo: vimos ima-
gens e conhecemos um pouco da vida de 
Portinari. Além disso, começamos, nas aulas 
de Música, uma gincana super legal. Nas 
aulas de Teatro estamos usando adereços e 
acessórios para representar algumas profis-
sões. Como o Rio fez aniversário, fizemos 
uma Roda de Notícias e montamos um mu-
ral dedicado à nossa Cidade. Em Matemáti-
ca a novidade foi descobrir, através de uma 
tarefa, que a calculadora só registra nume-
rais com até 8 ordens. 

Luiza, com a colaboração da Turma 

PEREIRÃO MATEMÁTICO 
As turmas de F5 tiveram uma aula de Ma-

temática bem diferente. Todos subiram para 
jogar O Jogo do Alvo. As crianças tiveram 
que fazer muitos cálculos para registrar os 
pontos. Mas se concentrar, pedir sorte e tor-
cer para a boa pontaria dos membros da e-
quipe deixou todo mundo na maior anima-
ção. Quem jogou gostou tanto que até pediu 
Bis! 


