
PASSEIO A VISTA 
O envolvimento da Turma da Fábrica com 

o projeto cresce a cada dia. Com as sucatas 
que temos recebido, estamos preparando 
muitos brinquedos que enriquecem as brin-
cadeiras no pátio. 

Na próxima quinta-feira faremos uma visi-
ta ao artesão Getúlio, que faz brinquedos 
com sucata. Combinamos com ele que cada 
criança poderá escolher um brinquedo para 
comprar, no valor máximo de R$5,00, que 
deverá ser trazido, na agenda, por quem de-
sejar.  

Depois do encontro, iremos ao Parque 
das Ruínas fazer um piquenique. O uso do 
uniforme é fundamental. 
TURMA DA ABELHA E O NICOLAU 

As crianças estão super envolvidas com o 
criativo personagem de "Nicolau tinha uma 
idéia", de Ruth Rocha, que teve a idéia de 
inventar a roda. 

Aproveitamos para listar algumas profis-
sões em que a roda é utilizada como instru-
mento de trabalho.Também fizeram diversos 
trabalhos de artes usando a forma redonda 
como elemento instigador. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

SOBRE O DIA E A NOITE 
O que fazemos durante o dia? E à noite? 

Para responder a essas perguntas temos 
tido conversas interessantes com as crian-
ças da Turma da Lua. Vejam alguns dos co-
mentários: 

"De noite, às vezes, a gente brinca um 
pouquinho. Depois a gente escova os dentes 
e dorme." 

Carolina 
"De dia a gente vai para a escolinha." 

Cecília T. 
"De dia a gente vai à natação." 

Rafael 
Algumas imagens de Van Gogh, de paisa-

gens noturnas e diurnas, também foram a-
preciadas. As cores fortes e pinceladas mar-
cantes usadas pelo artista chamaram a aten-
ção dos nossos pequenos. 

Para enriquecer a pesquisa, estamos en-
viando hoje, na pasta, uma folha em branco 
para que pais e filhos possam ilustrar, juntos, 
atividades que as crianças costumam fazer 
durante o dia e a noite. Vale soltar a imagi-
nação e utilizar fotografia, desenho, cola-
gem, além de outros recursos. Vamos aguar-
dar o "dever de casa" durante a próxima se-
mana. 
NOME DA TURMA 

A TAM começa a esquentar os motores 
para a escolha do nome da turma. 

Para aproximar as crianças dessa conver-
sa, estamos brincando e explorando a músi-
ca do Toquinho, "Todas as coisas têm no-
me". 

Nossos meninos e meninas se apropriam 
cada vez mais do funcionamento da escola e 
percebem que os outros grupos já escolhe-
ram os seus. Assim, inspirados nos brinque-
dos e suas experiências, os pequenos dão 
novas sugestões: 

"Turma do Carro", Gabriel G. 
"Turma do Chuveiro", Ana 
"Turma do Elefante", Carolina 

Nesse embalo gostoso, em que os víncu-
los se fortalecem, recebemos dois novos 
amigos, a Maria e o Joaquim. Sejam bem-
vindos! 
FEITO À MÃO 

A Turma da Festa recebeu a visita de u-
ma professora muito prendada, a Nazareth. 
Naza, além de professora, é costureira e 
mostou para as crianças diferentes tipos de 
agulhas, linhas, sua preciosa caixinha de 
costura e alguns dos trabalhos que faz com 
esses materiais: um cachecol de crochê, toa-
lhas bordadas e um boneco de fuxico que 
deu de presente para a turma. 

FILME NA TURMA DO BOMBEIRO 
A Turma do Bombeiro está assistindo al-

guns trechos de "Menino Maluquinho II" on-
de existe uma dupla de bombeiros atrapalha-
dos e também o Tatá-mirim, menino-fogo 
que foge para o centro da Terra para fazer 
travessuras e comer pão de queijo. As crian-
ças estão muito interessadas e já familiariza-
das com esse profissional tão curioso e insti-
gante para elas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

ESCOLHA DO NOME DA TURMA 
Depois de muitas idéias, sugestões e con-

versas a F1M escolheu seu nome. 
Envolvidos com a carta misteriosa que 

receberam, entrevistaram alguns funcioná-
rios da Escola e colheram muitas pistas. Se-
rá que iremos descobrir quem nos enviou 
essa carta? Com lupa, máquina fotográfica, 
sobretudo, boina, óculos, caderno de anota-
ções, lápis e muitas interrogações nossos 
pequenos investigadores batizaram a F1M 
de Turma do Mistério. 

Esperamos os pais na Reunião, segunda-
feira, às 19h, para contarmos mais detalhes  
sobre o mistério que ronda essa turma! 
PANTERA COR DE ROSA 

Nossos pequenos da F1T estão muito 
envolvidos com o mistério da carta enigmáti-
ca. Pensaram, discutiram e entrevistaram 
profissionais da escola para tentar descobrir 
quem enviou a carta. Estão se sentido os 
próprios detetives! 

Nesse clima de mistério realizamos a vo-
tação do nome da turma. Muito animados, 
escreveram uma carta justificando a escolha 
do nome! 

“Gostamos do nome Pantera Cor de Ro-
sa! Queremos este nome porque ela é um 
detetive! Usa lupa, chapéu e capa. Ela tenta 
desvendar casos e nós também queremos 
descobrir quem mandou a carta! A Pantera é 
um pouco atrapalhada e muito engraçada, 
parece criança. Por isso a Pantera Cor de 
Rosa ficou importante para nós!”. 
 

PALHAÇADA, PALHA FRITA  
E PALHA COZIDA! 

A Turma da Mágica está com o projeto a 
pleno vapor e as crianças estão se divertindo 
muito ! Já conhecemos todos os artistas que 
trabalham no circo, ouvimos muitas histórias 
da literatura infantil, brincamos e cantamos 
muito nas aulas da Roberta e do Jean, pro-
fessores de Expressão Corporal e Música. 

Esta semana foi a vez do Palhaço. Escu-
tamos o CD dos Parlapatões, ensaiamos, 
brincamos com suas "chulas", nos fantasia-
mos e fizemos muita palhaçada. 

Também vimos muitas imagens de artis-
tas que pintaram o universo maravilhoso do 
circo. Conversando e observando algumas 
dessas reproduções, pudemos perceber que 
existem diferentes maquiagens de palhaço e 
que algumas são até tristes. Daí surgiu uma 
questão: Por que o nariz do palhaço é ver-
melho e redondo? Alguém sabe responder? 

Quem tiver algum contato ou sujestão pa-
ra um passeio interessante voltado para o 
universo circense, por favor, entre em conta-
to com a professora da turma. A Escola Na-
cional de Circo ainda está fechada para visi-
tas. 
CANTOS DE TRABALHO 

Com a canção de Cartola, "Ensaboa", na 
ponta da língua, as crianças da Turma da 
Música brincaram de lavar roupa. Cada uma 
escolheu a sua roupa de boneca e, com um 
pedacinho de sabão, diante de bacias, esfre-
gou, esfregou, torceu torceu e por fim esten-
deu sua peça num varal improvisado. A brin-
cadeira acabou num gostoso banho de chu-
veirão. Desta forma inauguramos o novo 
projeto da turma: Cantos de Trabalho. 

Com essa justificativa tão articulada, a-
chamos que o nome da turma não poderia 
ser outro! Esperamos vocês, na segunda-
feira, às 19h, para compartilharmos outras 
peripécias da Turma da Pantera Cor de Ro-
sa. 
AOS PAIS DA F2M 

A rotina escolar do Segundo Ano tem ca-
racterísticas e demandas de tempo menos 
flexíveis que a de F1. O planejamento parti-
cipativo das atividades do dia, os comentá-
rios sobre o dever de casa, sua correção e a 
explicação da tarefa do dia acontecem logo 
nos primeiros momentos da manhã. Os atra-
sos, que têm sido muito constantes, impli-
cam no atendimento individual da criança 
que chega e faz esperar os amigos pela re-
petição das explicações que já foram dadas 
ao grupo. Mesmo sabendo que muitas faltas 
e alguns atrasos são inevitáveis, estamos 
solicitando o esforço de todos para que a 
turma possa se encontrar, de segunda a 
sexta-feira, com a alegria de estar completa, 
o que tem acontecido com pouca freqüência. 
FAMÍLIA GORGONZOLA 

Nas últimas semanas, novidades nas F2. 
"Hoje, aqui na escola, chegou uma enco-

menda e sabe o que era? Um queijo gorgon-
zola muito gostoso! Mas teve gente que não 
gostou..." 

Nina Hara F2M 
"Eu não gostei porque é muito forte! " 

João Luis F2M 
E foi assim que iniciamos as atividades 

com o livro de Eva Furnari, "Os problemas 
da Família Gorgonzola". O texto espirituoso 
e os engraçados personagens, já seduziram 
as crianças, que logo estarão desvendando 

Palhaçadas na Turma da Mágica Água, sabão e Cartola na Turma da Música 



os mistérios de tantos problemas. 
VISTA ANIMADA! 

Esta semana a F2M recebeu uma visita 
muito especial, Fernando Mozart, pai da Cla-
ra, que trabalha na TV. Ele é roteirísta e faz 
animações. 

Numa gostosa conversa ele contou para 
as crianças como é sua profissão e ainda 
apresentou vários de seus trabalhos. Dentre 
eles, duas animações: Uma a partir da obra 
"Abapuru", de Tarsila do Amaral, e a outra, 
"Pau Brasil", de Portinari. 

As crianças se surpreenderam ao ver as 
imagens já conhecidas, se movimentando e 
contando "novas histórias". 

Ainda sobrou tempo para uma animada 
oficina. Fernando ensinou as crianças a fa-
zer um folioscópio! 

"Obrigado, Fernando, sua visita foi de-
mais!" 
LONGE DO NOSSO TEMPO,  
MAS MUITO PERTO DE NÓS. 

Visita da F3M à exposição: 
"Um Novo Mundo, um Novo Império, a 

Corte Portuguesa no Brasil!" 
"Não deve ser fácil fazer xixi num urinol, 

nem sendo de prata." 
"Se desse para mergulhar na baía de Le-

andro Joaquim nós íamos nadar com as ba-
leias." 

"As roupas eram muito enfeitadas, a má-
quina de lavar ia estragar." 

A surpresa do encontro com a coroa real 
foi unâmine. Todos se mostraram encanta-
dos com o tamanho e a suntuosidade da 
peça. 

Portinari também nos impressionou com 
sua obra "Chegada de D. João VI à Bahia." 

"A gente podia estar dentro do quadro, as 
pessoas estão em tamanho normal!" 
"CIO DA TERRA" 

Na aula de Música as crianças das F4 
estão muito envolvidas com o aprendizado, 
na flauta, de "Cio da Terra", de Chico Buar-
que e Milton Nascimento. Aproveitamos a 
aula de Projeto para apreciarmos, com cui-
dado, sua letra e os pequenos se arriscaram 
como poetas, trabalhando com algumas pa-
lavras como trabalho, mel, terra, milagre. 

Leiam no site da escola, em "Notícias das 
Turmas", as produções da F4T. 
UMA VISITA A MOÇAMBIQUE 

Segunda-feira, recebemos a visita de 
Paula, mãe da Paloma, para contar suas 
experiências africanas. 

Ela foi a Moçambique, cuja capital é Ma-

Na dança, o chão era liso e dava para escor-
regar" 

Lucas E. e Tiago 
"Achamos interessante duas estátuas de 

madeira que só a cabeça aparecia. O corpo 
era de búzios. Também gostei da dança com 
peneiras." 

Gabriel e Arthur 
"Achamos interessante as danças, as es-

tátuas e como as pessoas leêm o futuro das 
outras." 

Mariana e Renata 
"Gostamos do agô, um objeto de madeira 

que colocavam em frente aos portões. A 
nossa guia nos disse que tínhamos que a-
gradecer pois aquilo significava "Bem-vindo." 

Julia P. e Luiza 

NOTÍCIAS DA F5TB 
Para milho 
Dizem mio 
Para melhor, mió 
Para telhado, teiado 
E vão construindo telhados 

Oswaldo de Andrade 
As últimas aulas de projeto, para a F5TB, 

foram dedicadas à reflexão sobre a Língua 
Portuguesa, ou Brasileira se assim quiser-
mos. Finalizamos a apostila "O Português da 
gente - a nossa Língua a nossa gente" tra-
tando da relação Língua e identidade / cultu-
ra, a partir das variedades linguísticas que a 
meninada já pode reconhecer, seja na fala 

F3M no Museu Histórico Nacional 

puto. Vimos fotos, capulanas e esculturas. O 
que nós achamos mais interessante foi: 

- O fato do país ter saído há pouco tempo 
de uma guerra e por isso só agora ter come-
çado a cuidar das coisas básicas e se de-
senvolver. 

- A paisagem, a praia e a lagoa. 
- A admiração das pessoas ao se verem 

na câmera digital. 
Gostamos muito e agradecemos à Paula 

por tudo. 
Texto coletivo da F4MB 

ÁFRICA, A ARTE DO TEMPO 
"Nesta semana, nós, das F4MA, fizemos 

um programa diferente! Depois das aulas da 
manhã, almoçamos na escola e fomos para 
o SESC Madureira para uma visita à exposi-
ção da coleção de Antônio Olinto e Zora Sel-
jan. Lá vimos peças africanas, vídeos, ouvi-
mos músicas, explicações e participamos de 
uma oficina de dança. 

Gostamos muito de ver as fotografias de 
Pierre Verger, as esculturas dos ibejis e as 
máscaras de Gueledê, usadas no Benin nu-
ma festa de mesmo nome, que acontece em 
agosto, dura trinta dias e trinta noites, sem 
parar, com o objetivo de espantar as bruxas. 

Dentro da exposição parecia que estáva-
mos na África! " 

Texto coletivo- F4MA 
A F4MB também registrou suas experiên-

cias: 
"A gente gostou da oficina de dança afro. 
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de Quinzinho (Tapete Vermelho), dos perso-
nagens Chico Bento e Rosinha ou, ainda, na 
fala de tantas pessoas com as quais nos 
encontramos no dia a dia. A idéia é sempre 
minimizar os preconceitos que possam exis-
tir quando desconsideramos a idéia de varie-
dade como riqueza da nossa língua. 

Inauguramos o estudo dirigido de "Emília 
no país da Gramática" que possibilitou a am-
pliação dessa reflexão. Conhecer os questio-
namentos de Lobato sobre as "inutilidades" 
de algumas regras da Língua padrão tornou 
divertido esse nosso pensar. A meninada 
pôde até se aventurar no "exercício-
reflexão", às vezes, das próprias dificulda-
des / incompreensões. 
TRABALHO NAS ARTES 

Ontem a F5TA saiu pelas ruas do Humai-
tá para fazer um trabalho de Artes. 

A proposta era fotografar um profissional 
em vários planos e ângulos iniciando, assim, 
uma nova Aventura do Trabalho nas Artes 
Visuais. 

Todos estavam muito envolvidos e com-
penetrados, atentos a seus papéis de fotó-
grafos que, muito educadamente, pediam 
permissão para clicar seus "alvos". 

Todos adoraram! Foi um sucesso! 
Maria Clara, Antonia, Laura Bruno 

NOTICIAS DA F5M 
Nós, da F5M, nas aulas de Matemática, 

fizemos um "duelo" entre a calculadora e o 
cálculo mental.Como a calculadora ganhou, 
a Andréa disse que precisamos treinar mais 
contas de cabeça. 

No Coral estamos ensaiando a música de 
Raul Seixas, "O dia em que a Terra Parou", 
que também servirá para o videoclipe que 
estamos fazendo nas aulas de teatro. 

A Manu ensinou "O Samba do Arnesto" 
para tocarmos no pandeiro. Na aula de Artes 
fizemos um passeio a pé, pelo quarteirão, 
para fotografar, trabalhadores. Usamos o 
que aprendemos antes sobre planos e ângu-
los. 

Em projeto tivemos duas tarefas diferen-
tes: uma pesquisa na Internet sobre Montei-
ro Lobato e o livro História das Invenções 
(que começamos a ler na quarta-feira) e um 
texto com letras e algarismos que tivemos 
que decifrar e reescrever só usando letras. 
Um desafio! 

Duda e João Victor 
com a colaboração da F5M 

BANDEIRA COM BOLA?! 
As crianças do turno da tarde têm curtido 

uma novidade no Pereirão: o pique-bandeira 
com bola. Entre um lançamento e outro, vi-
bram na tetativa de passar com a "bandeira-
bola". 

A F1T experimentou dividir uma partida 
de pique-bandeira em duas partes; enquanto 
um time atacava, o outro defendia; depois as 
funções eram trocadas. Passar com a ban-
deira era motivo de muita comemoração, 
com torcida e tudo. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Pedimos a todos que desejam recuperar 

pertences perdidos que não deixem de visi-
tar a exposição nas próximas segunda e ter-
ça-feiras. Estamos ainda no início do ano 
mas o volume de roupas já é grande. Apro-
veitamos para lembrar a importância de mar-
car as peças de vestuário para que possa-
mos ajudá-los nessa tarefa de recuperar 
seus pertences. 

DE TODOS 
BLOGUINHO 

Tom, da F5TB, está escrevendo semanal-
mente no bloguinho do Globinho. Ele conta 
que já escreveu cinco matérias desde que se 
inscreveu no concurso. O endereço, para 
ficar por dentro do que o Tom e outras crian-
ças têm feito por lá, é oglobo.globo.com/
blogs/bloguinho. 
EXPOSIÇÃO 

Rafael Azzi (Turma da Fábrica) indica a 
exposição "Caminhos do passado, mudan-
ças do futuro", na Casa da Ciência da UFRJ. 
LIVROS INFANTIS 

A tia do Dudu (TBM), que já não se en-
contra mais entre nós, escreveu histórias 
com personagens e bichos cheios de men-
sagens de amor. Sua família gostaria de 
compartilhá-las com vocês. Contato: rena-
to@#express.net 

Visita de Fernando na F2M F4MA na Exposição “África, a Arte do Tempo 


