
tasias da biblioteca e, na aula de Expressão 
Corporal, experimentaram diferentes manei-
ras de andar, pular e dançar como os perso-
nagens do Sítio do Picapau Amarelo. 

QUENTE-FRIO 
Durante a semana as crianças da Turma 

do Bombeiro experimentaram as sensações 
de calor e frio. Em uma bolsa de água quen-
te aqueceram as mãos e depois as resfria-
ram em um punhado de gelo. Em seguida 
fizemos uma pintura coletiva com as cores 
quentes e frias. 

VISITAS QUERIDAS 
Esta semana foi a vez da Turma da Fábri-

ca receber a visita da Naza, professora da 
Turma da Lua que, com sua caixinha de cos-
tura, nos mostrou diferentes agulhas, linhas 
coloridas e algumas de suas produções: ca-
checóis de lã macia, bordados em ponto 
cruz e nos presenteou com um boneco de 
pano, batizado pelas crianças de Chico, bo-
neco de fuxico. 

Num outro dia, recebemos a Cidoca, que 
mostrou às crianças como ela fazia bonecas 
de milho quando era pequena. 

Cida preparou uma, na hora, trançou os 

PARA TODOS 
DIA DO TRABALHO 

O feriado se aproxima e nos impulsiona a 
pensar em como comemorá-lo. No ano em 
que elegemos "A aventura do trabalho" co-
mo tema do Projeto Institucional, queremos 
dar um destaque especial à data. Estamos 
planejando algumas atividades internas e 
temos, até agora, como possibilidades a pro-
dução de um mural coletivo, uma homena-
gem aos funcionários da escola ou aos tra-
balhadores do entorno da escola que já fize-
ram contato com nossas crianças posando 
para fotos e entrevista. Pensamos, também, 
em organizar algumas palestras ou conver-
sas animadas para as turmas de F2 a F5, 
contando com o envolvimento e a participa-
ção dos pais que se sentirem motivados. 
Para isso, achamos que o ideal é que esses 
encontros se relacionassem aos projetos das 
turmas. Como sugestões: para F2 uma con-
versa sobre o trabalho no campo; para F3 e 
4 as contribuições do trabalho dos povos 
africanos na construção de nossa cultura e 
país; para F5, a história das conquistas dos 
direitos do trabalhador, o trabalho do cientis-
ta, do pesquisador, do inventor. Mas esta-
mos abertos a outras idéias e sugestões. 
Alguém se habilita? Para agendar sua visita, 
pedimos que faça contato com a Jade ou a 
Tetê. 

CONVITE DO COM&JUNTO 
Venha curtir um pouco de música junto ao 

Com&Junto Sá Pereira. O coral é uma ativi-
dade lúdica-musical para pais que acontece 
todas as quarta-feiras, de 19 às 21h, no sa-
lão. A atividade é gratuita. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

REUNIÕES DE PAIS 
Como teremos dois feriados pela frente, 

vale a pena lembrar, com bastante antece-
dência, que as reuniões de pais da Educa-

ção Infantil estão confirmadas e que come-
çam logo após o feriado do Dia do Trabalho. 
Dia 5/5, Seg - TDM às 8h, TAM e TBM às 18h 
Dia 8/5, Qui - TCM às 8h, TAT e TCT às 18h 
Dia 12/5, Seg - TBT e TDT às 18h 

TAM É A TURMA DO CARRO 
Depois de muitas conversas e brincadei-

ras as crianças da TAM escolheram um no-
me: Turma do Carro! 

Aproveitaremos o envolvimento do grupo 
com esse meio de transporte para aproximá-
lo do projeto institucional "A Aventura da Tra-
balho". 

Quem usa o carro para trabalhar? Além 
do carro, que outros meios de transporte são 
usados e quais os profissionais que os con-
duzem? Carro, taxi, caminhão, ônibus, trem, 
avião são alguns dos meios de transporte 
que certamente atrairão o interesse dos nos-
sos meninos e meninas e que renderão boas 
conversas e atividades. 

CONFECÇÃO DE FIGURINOS 
Ainda inspirada nas costureiras, a Turma 

da Festa brincou com uma máquina de cos-
tura antiga e de confeccionar figurinos de 
papel. As crianças também vestiram as fan-
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Cida visita a Turma da Fábrica. 



"Esse passeio foi muito legal! A gente pode 
voltar amanhã?" 

CORRIDA SOBRE RODAS 
A Turma da Abelha está muito animada 

com o novo projeto: "Trabalho sobre rodas". 
Nesta semana reunimos alguns objetos e 
fizemos uma experiência para descobrir os 
que rodavam. 

As crianças, também, se divertiram dividin-
do-se em equipes, numa animada corrida de 
velotrol, com torcida e bandeirinhas. Para 
completar a farra, convidamos a Turma do 
Bombeiro para uma disputa pra lá de animada! 

Pedimos aos pais que enviem caixas de 
leite para um trabalho de artes. 

O CIRCO ESTÁ CHEGANDO! 
Começamos a ensaiar nosso grande es-

petáculo nas aulas de Expressão Corporal. 
As crianças já escolheram seus persona-

cabelos de palha, amarrou fitinha no cabelo 
e encheu nossa tarde com histórias sobre 
como era sua vida e a de sua família na ro-
ça, onde não tinha luz elétrica, carros e mui-
to menos lojas de brinquedos. Foram dois 
encontros maravilhosos! 

LUA NO JARDIM BOTÂNICO 
A Turma da Lua teve uma tarde agradável 

e cheia de surpresas em seu primeiro pas-
seio. A alegria e expectativa de todos já era 
contagiante, antes mesmo de saírmos da 
escola. O amplo espaço e as alamedas ver-
des foram um convite às corridas e conver-
sas animadas. Tudo era motivo de encanta-
mento. No Jardim Japonês tivemos um en-
contro especial com o seu Osvaldo, jardinei-
ro do lugar há dez anos, que com muito pra-
zer e carinho nos falou de seu trabalho e nos 
mostrou suas ferramentas. No parquinho, 
uma pausa para um gostoso lanche e brinca-
deiras. Na hora da despedida ouvimos: 

gens e estamos envolvidos com a produção 
do nosso circo. 

Estamos escolhendo as músicas, montan-
do as coreografias, aprendendo novos tru-
ques e nos familiarizando, cada dia mais, 
com tudo que existe no circo. 

Para a produção de alguns objetos que 
iremos usar, precisamos da colaboração de 
todos com garrafas Pet de 2 litros e de 600 
ml, todas com tampa! 

O CANTO DAS LAVADEIRAS 
As crianças da Turma da Música conhe-

ceram as lavadeiras de Almenara, do Vale 
do Jequitinhonha. Além das canções e depo-
imentos que fazem parte do CD "Batukim 
Brasileiro", a turma pôde apreciar, no telão, 
imagens da lavanderia comunitária e do co-
ral das lavadeiras cantando à beira do rio. 
Para homenageá-las, preparamos um 
"mural-varal" que pode ser visto na entrada 
da escola. 

Corrida sobre rodas da Turma da Abelha TAM, agora, é Turma do Carro 

Turma da Lua no Jardim Botânico Sensações térmicas na Turma do Bombeiro 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 19                  

PASSEIO À PRAIA 
Continuando nossa discussão sobre tra-

balho x diversão, a Turma do Mistério e a 
Turma da Pantera Cor de Rosa vão fazer um 
gostoso passeio. Na próxima terça-feira ire-
mos à praia. Vamos observar as pessoas 
que trabalham e possibilitam, assim, a diver-
são de outras. Precisamos torcer para o sol 
sair! Vale fazer desenho de Sol e colocar na 
janela para dar sorte! As crianças devem vir 
com a camisa da escola, roupa de banho, 
chinelo e protetor solar. Não esqueçam de 
enviar uma toalha ou canga, devidamente 
marcada com o nome da criança. O lanche 
será coletivo. 

Para os pais que não conseguiram ler a 
carta misteriosa, publicada somente no site, 
anexa ao informe 543, estamos publicando 
na sessão "Notícias da Turma". 

NO CAMPO E NA CIDADE 
Depois de tantas trilhas, as turmas de F2 

iniciam o projeto "Mãos e vozes que traba-
lham no campo e na cidade". 

Os trabalhos e os dieferentes modos de 
vida das zonas rural e urbana serão pesquisa-
dos, assim como as relações de interdepen-
dência existentes entre esses dois espaços. 

Faremos muitas leituras e conheceremos 
lugares e alguns cantos de trabalho. O estu-
do promete e materiais que possam contri-
buir são bem-vindos! 

O JARDIM DO REI 
Na próxima quinta-feira a F3T irá ao Jar-

dim Botânico assistir à peça "O Jardim do 
Rei - D. João e o Horto Real". O espetáculo 
conta a história da criação do Jardim Botâni-
co, um dos legados de D. João VI. Em cena, 
além de atores, músicos e de um teatro de 
bonecos, participarão três atrizes mirins, en-
tre elas, a filha da Raquel, professora de Te-
atro. Aproveitaremos a oportunidade para 
um passeio e um piquenique próximo ao por-
tal da antiga fábrica de pólvora. O lanche 
será coletivo. 

TEATRO NO JARDIM BOTÂNICO 
As crianças da F3M gostaram muito da 

peça "O Jardim do Rei - D.João e Horto Re-
al" e estão recomendando a todos. O texto 
nos contou que as enfermidades do Rei fo-
ram as causas da fundação do Jardim Botâ-
nico. É por isso que os cariocas podem des-
frutar desse parque tão aprazível. 

de Eva Genética. Essa não era a única mu-
lher da época (150 milhões de anos atrás), 
nem a mais fértil, mas sabemos que descen-
demos dela. A nossa Eva Genética vivia jun-
to com outros homens e mulheres. Eles e-
ram nômades e sobreviviam da caça. 

Eles tentaram sair do continente africano 
por muitas vezes mas, não conseguiram. 
Numa nova tentativa conseguiram sair da 
África pelo Mar Vermelho. 

Assim, depois disso, nossos ancestrais se 
espalharam pelo globo. Mas isto é só uma 

Geografia africana na F4MB 

F3M e o elenco de “O Jardim do Rei” 

Levem chapéu e água se o dia estiver 
quente como ontem. A temporada vai de a-
bril (13, 19, 20, 27) a maio (3, 4, 11, 17, 18, 
25), sempre às 16h, no gramado do Centro 
de Visitantes. Entrada Franca. 

PELOS CAMINHOS AFRICANOS 
As F4 já iniciaram a leitura compartilhada 

de Ifá, o Adivinho, de Reginaldo Prandi (Cia 
das Letrinhas) e do Atlas Afro-Brasileiro, de 
Raul Lody (Ed. Maianga). Todos estão muito 
envolvidos com as aventuras desse esperto 
adivinho e seus encontros com os orixás. A 
mitologia e a geografia africana estão no ar e 
têm nos encantado! Lembramos faltam os 
livros de algumas crianças. 

A ORIGEM DO HOMEM 
As primeiras páginas do Atlas Afro Brasi-

leiro inspirou nosso contato com as teorias 
sobre o homem e sua origem africana. As 
turmas fizeram pesquisas para compartilhar 
com os amigos e assistiram ao documentário 
do Discovery Channel sobre a busca de nos-
sa “Eva Genética” através do rastreamento 
do DNA Mitocondrial. 

Após o filme “A Origem do Homem”, as 
crianças da F4T foram ao caderno de Proje-
to registrar um pouco do que aprenderam: 
 

“No filme, a teoria apresentada é que o 
primeiro homem moderno veio da África. A-
credita-se que todos nós descendemos de 
uma única mulher chamada pelos cientistas 
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das muitas teorias que existem no mundo.” 
De Ana, Diana, LeoLevy e Dora (F4T) 

REUNIÃO PARA F4 
No próximo dia 28, às 19h, a equipe de 

professores de F4 se reunirá com os pais. 
Além de compartilharmos o projeto da turma, 
conversaremos sobre as práticas de avalia-
ção, que sofrem certa alteração neste ano e, 
para quem ainda não conhece, apresentare-
mos a Moema, professora de artes visuais, 
que passou a fazer parte da equipe que se 
dedica à turma. 

ARTES LITERÁRIAS E VISUAIS 
Depois de muitas discussões sobre 

"cigarras e formigas", a F5TA está finalizan-
do, com muito entusiasmo, os desenhos am-
pliados e as pintura que representam 
"Momentos Cigarra”. Em breve, esta produ-
ção coletiva fará parte de uma exposição. 

Os assuntos literários também estão na 
ordem do dia. Assim, depois de escreverem 
seus poemas sobre a Infância, inspirados na 
apostila de Carlos Drummond de Andrade, 
com o intuito de aperfeiçoar suas produções 
escritas, estão reescrevendo-os, com a tare-
fa de aprimorá-los utilizando-se de palavras 
que tragam um maior apelo poético. 

Na Biblioteca, os empréstimos desta se-
mana envolveram os livros doados pela tur-
ma. Nos próximos dias, a terefa será a ela-
boração de uma resenha: cada doador fará 
um resumo crítico de seu livro. Após a leitu-
ra, o exercicio maior será através da escrita: 
emitir sua opinião sobre o livro. 

DRUMMOND E TARSILA NA F5TB 
Nas aulas de Projeto, estamos finalizando 

os trabalhos inspirados no escritor e na pin-
tora com pequenas biografias dos operários 
e das costureiras de Tarcila, releituras de 
seus quadros, poemas "infâncias" com um 
jeito de Drummond, pequenas homenagens 
em versos ao poeta, interferências gráficas 
na fotografia de sua escultura etc. 

Esse processo foi muito valioso para a 
meninada. Foi preciso paciência, olhar aten-
to e apurado, além de disposição para avali-
ar, melhorar, refazer o próprio texto e tam-
bém o do amigo. 

O "resultado" é fruto de aprendizagens 
importantes. Estamos cuidando dos retoques 
finais. Em breve, faremos uma exposição 
para dividir com os colegas e com as famí-
lias. 

PROFISSÕES E MATEMÁTICA 
Quanta Matemática há por trás de quase 

todas as profissões! Foi isso que as turmas 
de Quinto Ano descobriram. Algumas ativi-
dades, nós já sabíamos, usam de forma 
mais intensa e explícita a Matemática; outras 
nos surpreenderam. Ou todo mundo já sabia 
que psicólogos e figurinistas precisam saber 
muita Matemática? Quando entendemos que 
essa Ciência engloba, também, o espaço, as 
medidas, as formas, os gráficos e tabelas, a 
lógica e muito, muito raciocínio, descobrimos 
que ela está presente em quase todas as 
profissões. 

NOTICIAS DA F5M 
Nesta semana, nós da F5M ficamos as-

sustados com o teste surpresa de Projeto. 
Eram só seis questões, mas deixaram 

muita gente confusa. Estamos curiosos para 
ver os resultados. 

Nossa aula de Teatro foi espetacular! 
Com os acessórios que a turma trouxe para 
interpretar seus personagens na música de 
Raul Seixas, a "peça" ficou ainda melhor. 

No Coral estamos evoluindo muito na mú-
sica "Homenagem ao Malandro" e acabamos 
de ganhar a partitura de "O dia em que terra 
parou". Nas aulas de Expressão Corporal 
finalizamos nosso trabalho sobre os sons 
que tinham que se relacionar com os movi-
mentos dos quadros de Portinari. 

Em Artes temos que fazer uma pequena 
pesquisa sobre as profissões que fotografa-
mos quando saímos pelos arredores da Es-
cola. 

E por falar em sair da escola... Estamos 
muito ansiosos para fazer o nosso primeiro 
passeio. Quando será hein? 

João Travassos 
com a colaboração da Turma 

BANDEIRA E HANDEBOL NO PEREIRÃO 
As crianças do turno da manhã têm se 

divertido com um pique-bandeira diferente. 
Os jogadores não precisam passar ao cam-
po adversário para serem "colados" mas, 
podem ser "seqüestrados" por seus oponen-
tes e, assim, colados. Todo cuidado é pouco! 

À tarde as crianças participaram de dispu-
tadas partidas de handebol, "aquele jogo que 
parece uma mistura de futebol e basquete", 
como descrevem alguns. Entusiasmados, 
todos têm mostrado o quanto vêm aperfeiço-
ando seus movimentos em campo. 

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. Na semana pas-
sada divulgamos essa notícia, mas o e-mail 
para contato estava errado. Segue o endere-
ço correto: renato@ttexpress.net.  

F5M prepara o clip para “O dia em que a terra parou” 


