
dada inspirou a Turma da Lua. Brincadeiras 
com diferentes tipos de bola, cantigas de 
roda, pinturas e histórias, aqueceram nossas 
tardes. Em aula de Expressão Corporal, com 
a ajuda da Roberta, os pequenos foram de-
safiados a subir em uma corda para tocar a 
"lua" e imitar os movimentos dos astronau-
tas, circulando pelo salão, bem devagar. U-
ma farra! Na próxima quinta-feira iremos ao 
Jardim Botânico conversar com um profissio-
nal muito importante: o Jardineiro. O uso do 
uniforme é imprescindível e o lanche será 
coletivo. 
TAM 

As crianças estão curtindo as brincadeiras 
com fantasias na biblioteca. Fizemos alguns 
bailes que foram animados com muita canto-
ria e rodas divertidas e recebemos mais um 
novo amigo, o Rafael. 

Pedimos aos que quando não consegui-
rem chegar no horário de entrada, que evi-
tem a hora do lanche, entre 9h e 9h45. 
FESTA NO ATELIÊ 

A Turma da Festa visitou o ateliê das cos-
tureiras Lucia e Marlene. 

Viram-nas trabalhando nas diferentes má-
quinas de costura e usando, com destreza, a 
tesoura. Todos ficaram encantados ao ver 
sua habilidade para enfiar a linha na agulha. 

Em meio a tantos tecidos, fechos, carre-
téis e dedais ouvimos as histórias das irmãs 

PARA TODOS 
DVD DA FESTA DE ENCERRAMENTO 

Nas mochilas das crianças da Educação 
Infantil e de F1 seguem, hoje, os DVDs da Fes-
ta do fim do ano de 2007. Não é uma produção 
profissional mas é uma lembrança dos nossos 
artistas no palco. Enviamos, também, para os 
alunos novos pois acreditamos que se diverti-
rão com as performances dos amigos e será 
uma boa oportunidade dos pais conhecerem 
melhor o nosso trabalho. 
DENGUE 

Nos últimos dias recebemos notícias alar-
mantes sobre a epidemia que, para algumas 
autoridades, apenas se anuncia, mas que 
para outras já é uma realidade. É natural que 
todos se preocupem. Aos pais que nos pro-
curaram, informamos que além do cuidado 
com qualquer possibilidade de água parada, 
instalamos aparelhos elétricos com repelen-
tes em todos os espaços das duas sedes, o 
que melhorou muito a situação. Mas as reco-
mendações são para que as crianças se pro-
tejam usando calça comprida, meias e tênis. 
Recomendamos que consultem os pediatras 
para avaliar o uso de repelentes tópicos. 
TRÂNSITO E SEGURANÇA 

No dia 12 de março estivemos reunidos, 
pais e direção, para pensar em soluções so-

bre os problemas de trânsito, nas horas de 
entrada e saída, e sobre a questão dos mo-
radores de rua que freqüentemente estão na 
esquina da rua da escola. 

Algumas idéias surgiram e com a ajuda 
de Nane, mãe do Theodoro (F1M), encami-
nhamos algumas reivindicações ao Sub Pre-
feito Marcelo Maywald. De imediato já con-
seguimos uma ronda mais constante do ser-
viço que cuida da população de rua. O Sub 
Prefeito se prontificou, ainda, a organizar 
uma reunião com a Guarda Municipal, a PM 
e a Cet Rio, na escola, para que possam 
ouvir nossas questões e se comprometer em 
colaborar para que encontremos, juntos, so-
luções adequadas e possíveis. Estamos a-
guardando seu retorno mas gostaríamos de 
contar com a presença maciça dos pais 
quando o evento for agendado. 
BOLETO BANCÁRIO 

Em 29/02/2008 recebemos um pagamen-
to realizado no Unibanco que não consegui-
mos identificar. Solicitamos que observem se 
existe mensagem de débitos anteriores inde-
vida nos novos boletos e nos procurem. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques,19                                         

PASSEIO DA LUA 
Nas últimas semanas, sua forma arredon-
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Além dos fantoches de sucata, as crian-
ças ajudaram a preparar um teatro e cons-
truíram uma história coletiva intitulada: "O 
Monstro Perdido". 
UM DIA ESPECIAL 

O passeio da Turma da Abelha à Fazendi-
nha foi um sucesso! As crianças visitaram 
um apiário e puderam aprofundar seus co-
nhecimentos sobre as abelhas. Também ti-
veram a oportunidade de ver, bem de perti-
nho, alguns bichos como coelhos, porcos, 
vacas, cavalos, galinhas. No final da visita, 
depois de conhecerem uma enorme horta 
orgânica e aprender sobre a importância do 
consumo de alimentos saudáveis, fizemos 
um gostoso piquenique sob as árvores. 
MALABARISMOS! 

A Turma da Mágica recebeu a visita do 
Pedro (primo do Antonio Treistman). Ele e 
seu amigo Teo, deram um show de malaba-
rismo com claves. As crianças adoraram e 
se divertiram muito com as caretas e palha-

costureiras que, desde pequenas, aprende-
ram o ofício com a mãe. 

As crianças também veêm assistindo, em 
capítulos, o DVD "Reinações de Narizinho", 
do Sítio do Picapau Amarelo e, através des-
sa história, estão conhecendo Dona Aranha 
costureira, Dr. Caramujo médico,Tia Nastá-
cia cozinheira e muitos outros personagens. 

Estamos precisando de bandejinhas de 
isopor para fazer um tear com as crianças. 
Quem tiver, favor enviá-las. 
CHAME O BOMBEIRO NO QUARTEL! 

A ida ao Corpo de Bombeiros do Humaitá 
deixou nossas crianças muito felizes. Lá, 
pudemos conhecer as viaturas usadas nos 
resgates e em outras operações. A criança-
da "dirigiu" o caminhão, ligou a sirene e até 
viu como funciona a mangueira que apaga 
os incêndios. 

Vejam algumas respostas que as crianças 
deram quando perguntamos o que mais ha-
viam gostado no passeio: 
 

"Ió, ió, ió, da sirene." Dudu 
"A água." Elisa 
"O carro dos bombeiros." Júlia 
"A escada." Manu 
"Apagar o fogo." Mariana 

 

Ao longo da próxima semana realizare-
mos algumas atividades com galochas. 
Quem as tiver, favor enviar, com o nome 
marcado, para que fiquem na escola até a 
próxima sexta-feira. 
PEQUENOS ARTESÃOS 

Depois de ouvir a história de Pinóquio, a 
Turma da Fábrica resolveu colocar a mão na 
massa para produzir seus próprios bonecos, 
como Gepeto. Descobrimos que as marione-
tes são muito antigas e que eram usadas 
para ensinar coisas ou como divertimento 
popular. 

çadas feitas pelos convidados. 
Na semana passada ouvimos uma histó-

ria encantadora, "O Circo da Lua". Nela, um 
elefante do circo conhece uma velhinha, 
muito simpática, especialista em bolinhos de 
chuva. Como não podia deixar de ser, fize-
mos nossos próprios bolinhos na escola. 
MOMENTOS INESQUECÍVEIS 

Foram dois momentos especiais para a 
Turma da Música: uma visita e um passeio. 
Na visita, Kiko Fernandes, padrinho da Joa-
na, além de responder a uma entrevista das 
crianças sobre o seu trabalho com a música, 
tocou no violão as canções preferidas da 
turma. No final, as presenteou com um 
"chocalho" delicioso, recheado de chocolate. 

O passeio foi ao Museu Villa-Lobos, onde 
fomos carinhosamente recebidos por Cristi-
na Pfaltzgraff e Marcia Ladeira que nos con-
taram fatos marcantes da vida do composi-
tor. 

O violoncelista Fabio Almeida e a pianista 
Catharina Henriques propuseram vários de-
safios sonoros que envolveram e aguçaram 
os sentidos de nossos meninos e meninas. 
No final, emocionaram a todos tocando o 
Trenzinho Caipira. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

QUEM MANDOU A CARTA? 
Uma carta enigmática chegou na F1 e 

agora estamos tentando descobrir seu reme-
tente. Sabemos que é um profissional que 
nos ajuda. Pensamos em um palhaço, ven-
dedor de bala, policial, pipoqueiro, escritor, 
gari, professora, dentista, físico e até nos 
monstros profissionais. Vamos entrevistar os 
funcionários que trabalham na escola para 
ver se encontramos alguma pista. Será que 

Pedro e Téo fazem malabarismos para a Turma da Mágica Turma da Festa no ateliê de costura 

Turma do Bombeiro no quartel 



vocês podem nos ajudar? Leiam a carta no 
“site”.  

Informamos aos pais de F1M que os dias de 
Pereirão foram alterados para segundas e 
quintas. Como, às vezes, tiram a camiseta no 
Pereirão, pedimos que sejam marcadas com 
seus nomes para que não ocorram trocas. 
REUNIÃO DE PAIS DAS F1 

Lembramos que no próximo dia 7, segun-
da-feira, teremos reunião de pais das F1. 
Procurem colocar o compromisso em suas 
agendas para estarem presentes. Além das 
informações sobre como conduzimos esse 
momento do processo de alfabetização e 
sobre a rotina das turmas, apresentaremos 
os professores de Artes e Inglês. Contamos 
com a presença de todos. 
COSTURANDO 

A avó do Matias, dona Vandete, veio visi-
tar a F2T para mostrar como se costura. 

Ela veio porque fizemos um trabalho de 
composição e colagem com retalhos de teci-
do, inspirados no quadro "As costureiras", de 
Tarsila do Amaral. 

Vovó Vandete trouxe máquina de costura 
e muitos tecidos coloridos. Ela fez um jogo 
americano para os esquecidos e um lindo 
tapete com várias composições, formas e 
desenhos recortados por nós e costuradas 
pela vovó. Pisamos no pedal da máquina 
para ajudá-la a costurar. Foi muito interes-
sante a nossa primeira visita! Nós amamos a 
vovó Vandete e adoramos costurar. 

Texto coletivo 

MINHA INFÂNCIA QUERIDA 
A F2M conheceu, através de muitas leitu-

F3M E "A CHEGADA" 
Começamos a conhecer o panorama da 

Cidade do Rio de Janeiro em 1800. Assisti-
mos "Passo a Passo no Paço", peça de tea-
tro encenada no Paço Imperial que retrata a 
situação política e social do Rio de Janeiro 
antes e durante a estada da Família Real. 
Raquel, nossa professora de teatro, estava 
no elenco. Nossa visita à exposição "Um 
novo mundo, um novo império, a corte potu-
guesa no Brasil", que iríamos fazer na sexta-
feira, foi transferida para a próxima terça-
feira. 
PRIMEIRO PASSEIO 

Nós da F4T, no dia 26 de março, quarta-
feira, fomos ao Sesc Madureira ver a exposi-
ção "África, a arte do tempo". 

Vimos muitas coisas interessantes. No 
começo, um painel nos convidou a penetrar 
no continente africano para conhecermos um 
pouco da sua cultura. (continua no “site”) 
AS F4M TAMBÉM QUEREM PASSEAR 

Com o sucesso da visita da turma da tar-
de à exposição "África, a arte no tempo", no 
SESC Madureira, pensamos que valia a pe-
na organizar o mesmo passeio para as tur-
mas da manhã. Iremos na próxima quarta-
feira. Como a exposição só abre à tarde, as 
crianças ficarão o dia inteiro na escola, de-
vendo, para isso, trazer um segundo lanche 
reforçado para substituir o almoço. A saída 
será às 17h. Quem utiliza o transporte esco-
lar deve entrar em contato com o serviço.  
RODA DE LEITURA AFRICANA 

As crianças das F4 ganharam um novo 
desafio! Agora são as responsáveis pela lei-

Vovó Vandete costurando para a F2T F3T no Museu Histórico Nacional 

ras, um pouco da infância de Tarsila do A-
maral e de Portinari. 

Descobriram que ambos nasceram em 
fazendas. E viveram de um modo diferente 
das crianças que vivem hoje nas cidades. 

Depois foi a vez de cada um escrever, um 
pouquinho, sobre sua infância. Leiam alguns 
registros no “site”:  

Para lembrar, estaremos começando a 
leitura de "Ossos do Ofício", de Gilles Eduar, 
na próxima semana! 
UMA TARDE NO MUSEU 

Na terça-feira, a F3T foi ao Museu Históri-
co Nacional. Na chegada, lanchamos no pá-
tio, onde ficam os canhões. Logo depois, em 
uma sala escura, vimos o exército de Napo-
leão atravessar a Espanha e invadir Portu-
gal. Adiante, baús, pratos e lanças represen-
tavam as malas feitas, às pressas, para a 
fuga. Na parede, pinturas da mãe e das fi-
lhas de D. João. Todas tinham Maria no no-
me. Andamos mais um pouco e encontra-
mos a cadeira boca-de-leão. Como D. João 
era meio surdo, quando as pessoas iam falar 
com ele se ajoelhavam na boca do leão e ele 
ouvia por um fone. Na outra sala estava a 
réplica de sua coroa. No final vimos a está-
tua falante de D. Pedro I. 
XÔ DENGUE! 

Na semana passada a F3T visitou a Esco-
la Municipal Abílio Borges a convite da Flai-
se, mãe da Luiza. Lá, três alunos explicaram 
o que é a Dengue e o que devemos fazer 
para evitá-la. No final, Flaise, que é profes-
sora de Arte dessa escola, orientou nossas 
crianças na confecção de uma medalha de 
papelão, um símbolo do combate ao mosquito. 
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31  MARIA DINIZ SCARPA                     F4MA 
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04  GIOVANA CARVALHO B DA SILVA     F2T 
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Aniversários 
de 31/3 a 6/4 

tura diária das histórias africanas. Seleciona-
mos os capítulos do livro "Os príncipes do 
destino - Histórias da mitologia afro-
brasileira", de Reginaldo Prandi. Eles foram 
distribuídos pelos grupos que, em dias pré-
determinados, vão ler para a turma. Todos 
devem treinar bastante para fazer bonito na 
sala e garantir a atenção dos amigos. A aju-
da das famílias será muito bem-vinda. 

Na semana passada, a hora da história 
ficou por conta do filme “Kiriku e a feiticeira”, 
que foi um sucesso! 
REUNIÃO DE PAIS DAS F5 

Segunda-feira recebemos os pais das F5 
para uma conversa sobre este ano de des-
pedia da Sá Pereira. Falamos sobre os cui-
dados da escola e das famílias para que o 
ano seja muito bem aproveitado na prepara-
ção para o Sexto Ano, sem exagerar nas 
expectativas e ansiedades. As professoras 
fizeram uma explanação sobre o Projeto do 
semestre - "A História das Invenções"- e dis-
tribuíram um documento com a justificativa 
dessa escolha, com os possíveis caminhos 
de trabalho nas Ciências Sociais e da Natu-
reza. Também distribuímos o currículo de 
Língua Portuguesa e de Matemática do Ano. 
Estamos enviando, hoje, esses dois docu-
mentos para os pais que não puderam com-
parecer. 
DRUMMOND E A F5TB 

A meninada da F5TB vai finalizando a 
apostila Drummond, que inaugurou o traba-
lho com as Cruzadinhas, com muita poesia! 

Terminamos o material mas o autor ainda 
nos acompanhará durante o ano. Veja no 
“site” a produção da Sofia e da Clarissa 
NOTÍCIAS DA F5M 

Nas duas últimas semanas inauguramos 
a mini-estante de livros da sala. Os livros, 
trazidos pelos alunos, serão lidos nos inter-
valos entre as aulas. Em Projeto fizemos a 
capa do caderno com pintura e colagem. 
Nas aulas de Expressão fizemos, em grupo, 
muitos exercícios divertidos. As aulas de Te-
atro vão ficar ainda mais animadas com os 
acessórios que os alunos vão trazer para 
ajudarem a caracterizar as profissões. Ter-
minamos a gincana de Música e o grupo 
campeão foi o Periquito. Foi um delicioso 
desafio a proposta de Artes que a Moema 
fez: desenhar trabalhadores usando os pla-
nos fotográficos que aprendemos na aula 
anterior. Como choveu, adiamos, para a pró-
xima quarta-feira a nossa atividade externa 
para fotografar trabalhadores em ação. Para 
terminar queremos dizer que foi um sucesso 

o "Pereirão sobre Rodas". Esperamos que 
no segundo semestre tenha mais um. 

Yuri, com a colaboração da F5M 

LOBATO NA REDE 
As F5 começarão a tão esperada leitura 

de "História das Invenções", de Monteiro Lo-
bato. 

Para recuperar as informações sobre o 
autor, que as crianças conheceram ano pas-
sado com o estudo sobre Hans Staden, e 
apresentar outras sobre o livro adotado, pre-
paramos uma tarefa bem diferente para o 
final de semana. 

Estamos enviando um roteiro de pesquisa 
na Internet, com indicação de sites que pos-
sam ajudar aos internautas iniciantes. Os 

links que sugerimos podem ser encontrados 
na página da escola em Notícias das Turmas 
em F5M / F5TA ou F5TB. 

Como é a primeira atividade que fazemos 
com essa característica, gostaríamos de 
contar com o acompanhamento das famílias, 
inclusive fazendo sugestões, observações e 
comentários que acharem adequados para 
os ajustes nas próximas propostas. 
NOSSA NOTÍCIA E NOSSO TALENTO 

A F5TA discutiu sobre a dengue na Roda 
de Notícias. Para quem não sabe, a Roda 
acontece quando três alunos responsáveis 
trazem uma notícia interessante do jornal. As 
duas notícias mais discutidas serão temas 
para produções de texto. Os assuntos mais 
abordados foram a epidemia de dengue e a 
inundação da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Além disto, houve uma votação para a 
escolha dos melhores desenhos representa-
tivos do "lado cigarra" dos trabalhadores. Os 
escolhidos deverão ser ampliados para orga-
nizarmos uma exposição na sala de aula. 

Gabriel Alves, Leon, Luigi e Sofia 

PEREIRÃO SOBRE RODAS 
Com muita alegria, nossas meninas e me-

ninos se divertiram a valer no Pátio sobre 
Rodas. 

Nessa gostosa brincadeira, puderam ul-
trapassar seus limites, testar o equilíbrio e 
aperfeiçoar a performance em seus skates, 
patins e patinetes. 

Não cumprir o circuito, montado de acor-
do com as leis de trânsito estipuladas, gera-
va multa e, nesses momentos, nossas crian-
ças emprestavam o material para quem o 
esqueceu. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Miguel Miranda, da F3T, perdeu sua flauta 
de madeira, objeto de grande valor afetivo. 
Se alguém tiver uma notícia positiva, por fa-
vor, avise. 

F4T na exposição “África—arte do tempo” 

Drumond, por Irene da F4TB 


