
fósforos. 

TRABALHO COM ARTE 
Depois da visita ao Jardim Botânico, de 

muitas conversas, brincadeiras e músicas, a 
Turma da Lua embarcou em seu primeiro 
projeto: “Trabalho com Arte”!  

Nossa principal motivação foi a oportuni-
dade que tivemos de conhecer e entrevistar 
um jardineiro e, também, de apreciar repro-
duções de diferentes artistas que tiveram 
como inspiração as flores e os jardins. Mate-
riais sobre o tema serão bem-vindos. 

BOMBEIROS NA COZINHA 
Nossos pequenos bombeiros demonstra-

ram ter muito talento para a culinária. Na 
última sexta-feira, fizeram pães de queijo 
ajudando a colocar os ingredientes no liquidi-
ficador e distribuindo a massa nas formi-
nhas, que foram untadas por eles, com muita 
satisfação. 

Pão de queijo no forno e, 15 minutos de-

PARA TODOS 
PRÓXIMO INFORME 

O Informe 547 será distribuído, apenas, 
no próximo dia 9 de maio. Com os feriados 
não deveremos ter material que justifique 
sua edição. As comunicações indispensáveis 
serão feitas via agenda. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

REUNIÃO DE PAIS 
Com tantos feriados pela frente, vale a 

pena lembrar as datas e horários das reuni-
ões de pais da Educação Infantil. 
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 

"PASSEIO MUITO LEGAL" 
Na semana passada, a Turma da Fábrica 

foi visitar o artesão Getúlio em seu inusitado 
ateliê, um bondinho. Ele nos recebeu com 
muito carinho e nos contou um pouco de sua 
história enquanto preparava uma boneca 
com as crianças. 

Getúlio mostrou seus instrumentos de tra-
balho e disse que começou a fazer brinque-
do de sucata ainda na infância, já que no 
lugar onde morava não havia brinquedos 
industrializados. 

As crianças se encantaram com os obje-
tos, com os diferentes materiais e com tanta 
criatividade; e ficaram felizes em poder levar 
uma lembrança desse encontro para casa. 

Terminamos o passeio com um delicioso 
lanche e muitas brincadeiras ao ar livre no 
Parque das Ruínas. No ônibus, de volta para 
a escola, as crianças já comentavam: O pas-
seio foi muito legal! 

NOTÍCIAS, PEDIDOS  
E "DEVER DE CASA" 

As crianças da Turma do Carro estão se 

divertindo com as brincadeiras e atividades 
para a escolha do nome da turma. O espírito 
de união e de pertencimento ao grupo se 
fortalece dando um toque de cumplicidade 
na relação dos pequenos. A descoberta do 
coletivo e das possibilidades interativas tem 
tornado nossas manhãs mais alegres e ani-
madas. 

Hoje, segue na pasta de artes uma folha 
em branco. A idéia é aproveitar o feriadão e 
não deixar a escola tão distante da lembran-
ça. Contamos com o envolvimento e criativi-
dade dos pais para, junto com seus filhos
(as), traçarem o percurso de casa até a es-
cola. Não se esqueçam de enfatizar o meio 
de transporte usado nesse trajeto. Como 
vamos para a escola? Carro, táxi, ônibus, 
bicicleta, a pé?! Esperamos o trabalho na 
próxima semana, que será bem curtinha. 

Solicitamos, também, uma foto das crian-
ças para ser usada num trabalho de artes e 
caixas, de todos os tamanhos e formatos, 
inclusive de sapato, de leite, de frutas e de 
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Turma da Fábrica em visita ao Getúlio 



“costureira” fazer o molde do vestido e mar-
cá-lo no tecido para depois cortá-lo. Tam-
bém ajudaram-na a separar os retalhos que 
iriam ser transformados em cabelo e pergun-
tavam a todo momento: ela vai falar?! 

Isabela levou a boneca para terminar de 
costurar em casa. Enquanto ela não volta 
para a escola, a turma tem se correspondido 
com a "Emilia" através de cartas. Estão to-
dos tão empolgados com essa comunicação 
que estamos preparando uma surpresa para 
a sua chegada! 

Na próxima sexta-feira faremos um baile à 
fantasia para recebermos a boneca Emília. 
Pedimos aos pais que aproveitem o feriado 
para improvisar uma fantasia de algum per-
sonagem do Sítio do Picapau Amarelo para 
esse grande dia. As crianças já podem che-
gar vestidas, pois faremos o baile logo no 
início do dia. 

TURMA DA ABELHA E O CAMINHO-
NEIRO 
Ainda no embalo da 
roda, a Turma da 
Abelha está envolvi-
da com o trabalho 
de um profissional 
muito importante, o 
caminhoneiro. As 
crianças fizeram u-
ma lista de vários 
produtos que podem 
ser carregados num 
caminhão e construí-
ram os seus com 
caixas de leite. 
Fizemos uma visita 
à sala da Paula e 
vimos, em seu com-
putador, fotos de 

pois... um delicioso cheiro se espalhava pela 
escola. Enfim, chegou a hora de saborear! A 
criançada comeu e repetiu, todos muito or-
gulhosos pelo fato de terem feito um quitute 
tão gostoso. 

Ah, já íamos nos esquecendo de contar! 
Vocês sabem quem apareceu para lanchar? 
OTatá-Mirim, personagem do nosso folclore 
que adora pão de queijo! 

Veja no site a receita para quem quiser 
repeti-la com seus filhos (as) no feriado. 

Importante: pedimos aos pais que enviem 
caixas de leite para um trabalho de artes. 

EMÍLIA NA FESTA 
“De uma caixa de costura, pano, linha e 

agulha, nasceu uma menina valente, Emília 
a boneca gente...” 

Foi dessa forma que Isabela, mãe do Ga-
briel, em sua visita à Turma da Festa, criou, 
com a turma, uma Emília de pano. 

Encantadas, as crianças viram a 

caminhões de água, de corrida, de frutas etc. 
Foi um sucesso! 

PULANDO CORDA E PASSEIO À VISTA! 
“Um homem bateu em minha porta e eu 

abri! 
Senhoras e senhores ponham a mão no 

chão...” 
A Turma da Mágica está adorando pular 

corda na hora do pátio. 
Temos cantado algumas ladainhas ou 

simplesmente contando quantos pulos con-
seguimos dar. Essa brincadeira tem nos le-
vado a fazer diferentes registros, através de 
desenhos, números ou escrita. 

A cada dia tentamos aumentar o número 
de pulos e descobrir novas modalidades. 

No próximo dia 28, faremos nosso primei-
ro passeio. Iremos ao Instituto de Artes Tear 
para uma oficina lúdica com as diferentes 
modalidades circenses. Seremos recebidos 
por dois palhaços formados pela Escola Na-
cional de Circo. Nosso tempo para lanchar 
será muito curtinho, por isso pedimos aos 
pais que enviem um pacotinho de biscoito 
fechado para facilitar esse momento. O suco 
será oferecido pela escola. O valor da oficina 
(R$23,00) será cobrado no carnê da escola. 

EQUILÍBRIO E ATENÇÃO 
Na aula de Expressão Corporal, Roberta 

trouxe várias bacias para a Turma da Música 
brincar de equilibrá-las na cabeça, como al-
gumas lavadeiras costumam fazer. A brinca-
deira foi muito divertida. Na sala de aula, a 
letra do "Canto das lavadeiras" foi apresen-
tado. Além de tentar buscar pistas sobre que 
música seria aquela, o desafio proposto foi 
procurar quantas vezes a palavra lavadeira 
aparecia na canção. Foi um desafio e tanto, 
pois eram 21 vezes! 

Pão de queijo na Turma dos Bombeiros O equilíbrio das lavadeiras da Turma da Música 

Isabela produzindo a Emília para a Turma da Festa 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

REUNIÕES DE PAIS 
As próximas serão: 

F4, dia 28 de Abril, segunda-feira, às 19h. 
F3, dia 12 de Maio, segunda -feira, às 19h. 

DETETIVES EM AÇÃO! 
Mesmo com tantos desenhos para o sol, o 

tempo não colaborou para o passeio das F1 
acontecer. Estamos pensando em uma nova 
data e, assim que decidirmos, comunicare-
mos pelas agendas! 

As turmas do Mistério e da Pantera Cor 
de Rosa receberam uma nova carta misterio-
sa. Nela estavam muitas pistas que devería-
mos colocar em ordem para adivinhar quem 
anda mandando essas cartas tão difíceis! 

Nós seguimos as pistas e saímos da es-
cola. Eram fotos de partes do caminho que 
deveríamos percorrer. Quanta investigação. 

Na terça-feira, dia 29/4 as crianças que 
quiserem podem vir vestidas de detetives 
para uma brincadeira. 

Estamos precisando de tampinhas de gar-
rafa "pet" para alguns trabalhos de matemá-
tica. 

PESQUISAR E PASSEAR 
Já é tradição, nas turmas de F2, inaugu-

rarmos na sala, no início de nossos estudos, 
um espaço com livros, revistas, videos e ob-
jetos selecionados pelas crianças que te-
nham alguma relação com o nosso projeto. 
O objetivo é formentar a curiosidade e a pes-
quisa, as relações e associações livres que 
possam fazer em casa, na rua e na vida. 

nhando até o período em que os negros fo-
ram escravizados e trazidos para o Brasil, 
origem de nossa herança afro. 

Assistimos, também, a mais um filme da 
série "Minha Escola", numa área rural da 
Tanzânia. O filme encantou as crianças pe-
las imagens e pelos costumes mostrados 
pela pequena Nididai. Para casa, propuse-
mos um reconto do filme. Depois, em duplas 
na sala de aula, a proposta foi elaborar um 
texto único no caderno, escolhendo o que 
tivesse de melhor na síntese de cada um da 
dupla. 

As muitas histórias que estão lendo e ou-
vindo sobre a África e a mitologia africana e 
as diferentes técnicas das ilustrações que 
são encontradas em cada conto têm encan-
tado as crianças. No livro "Ifá, o adivinho" a 
ilustração é feita com recorte e colagem de 
diferentes materiais: papéis de texturas e 
cores diversas, tecidos, botões, fitas... Por 
isso, estamos pedindo que remexam suas 
caixas de costura e nos enviem materiais 
que possam inspirar nossas produções. Afi-
nal, assim como lêem e ouvem histórias, 
nossos pequenos também escrevem muito: 
recontam, ampliam e criam suas próprias 
histórias e gostam muito de ilustrá-las. 

CRIANÇAS HOMENAGEAM LOBATO 
A primeira reação da F5TA, quando con-

versamos sobre o aniversário de Monteiro 
Lobato, hoje, foi calcular quantos anos ele 
teria se estivesse vivo. Concluíram: 126 a-
nos! Para homenageá-lo, prepararam textos 
que apresentam as figuras principais do Sítio 
do Pica-pau Amarelo. A turma vem se apro-
ximando de Lobato desde o ano passado, 
quando leram a história de Hans Staden, 
recontada e traduzida por ele. Este ano, com 

Esta semana formularam inúmeras ques-
tões que envolvem o campo e a cidade. 

Sedentos por respostas, já começaram a 
trazer livros e revistas para sala. 

Entre uma tarefa e outra consultam livre-
mente os materais. Em leituras solitárias, ou 
em pequenos grupos, descobrem um mundo 
de informações. E aí a conversa corre frouxa 
e somam-se conhecimentos num ambiente 
de descontração e encantamento. 

Passear é preciso! Vamos para a "roça"! 
Na próxima quinta-feira, após o feriadão, 

em seus respectivos turnos, as F2 irão a Es-
cola Nacional de Horictultura! 

O lanche será coletivo! Não faltem! 

PASSEIO DAS F3 
As turmas de F3 irão, no dia 29, terça-

feira, à exposição "O teatro de Debret", na 
Casa França-Brasil. 

"(...) além de trabalhar para a família real 
e para os nobres, se interessou em repre-
sentar a vida das pessoas comuns que mo-
ravam no Rio de Janeiro. 

Graças aos seus trabalhos-desenhos, pin-
turas em tela e aquarelas, podemos ter, ho-
je, uma idéia de como era a vida brasileira 
naquela época... " 

Mestres das Artes no Brasil, Debret, 
(adotado pela F3) 

DESCOBRINDO A ÁFRICA 
As pesquisas das F4 sobre a África estão 

se ampliando a cada dia. Depois de leituras 
e do filme sobre a origem africana do "bicho 
homem", estamos fazendo pesquisas e com-
partilhando nossas descobertas sobre algu-
mas etnias. A próxima etapa vai tratar de 
formas de organização das antigas socieda-
des africanas. Dessa maneira, vamos cami-

Ilustrações africanas - Maria Luiza (F4T) Cantinho de pesquisa das F2 



21  JOAO ALMEIDA WERNECK                F2T 
22  JULIA ABIB LIMA LEAL                     F4MB 
23  ANDRE SABACK SAINT-CLAIR           F3T 
23  LUISA MALIN MELO                            F1T 
23  BERNARDO GARCIA THIRÉ              TAT 
23  MARINA N DAS CHAGAS                   F2M 
23  FRANCISCO GARCIA THIRÉ             TAT 
26  CECILIA STOCKLER CARVALHOSA  TBM 
28  SUELY RODRIGUES DE LIMA           AUX 
28  PEDRO VALENCA REIS                   F4MA 
 

1    RENATA SANTOS BARBOSA          PROF 
2    THOMAS MUSSO MACK                   TDM 
3    LUCCA NOGUEIRA CZAMARKA        TAM 
3    LUANA SARAIVA QUINTANILHA         F1T 
3    THÉO IVO DE A LIMA B LOPES         TAM 
3    IVO MINEIRO TEIXEIRA                    F5TB 
5    ALVARO LUIZ M DE ABOIM COSTAF4MA 
7    BRUNO CABRAL COSER                    F2T 
7    BRENO GENTILE MUGLIA O PINTO   F4T 
9    MARIAH L PENNA E COSTA           PROF 
9    VIVIANE COUTO SILVA GOULART    AUX 
9    LEILA MENDES CALDAS                   F1M 
10  MARIA MOLETTA MENDES MORAESTAM 
11  JOAO PEDRO B DE ANDRADE          TDT 
11  AMANDA CARVALHO MONTEIRO    F5TA 
 

Aniversários 
de 21/4 a 11/5 

a Gramática da Emília e a História das In-
venções, manteremos laços muito estreitos 
com o autor. Parabéns Lobato, e obrigado 
por nos proporcionar vivências tão ricas e 
felizes! 

OBRIGADA, LOBATO 
A meninada da F5TB, que desde o ano 

passado vem se divertindo e aprendendo 
com Monteiro Lobato, preparou agradeci-
mentos muitíssimo especiais para o escritor. 
Cada criança, como se fosse um de seus 
personagens, agradeceu, com uma carta, 
presente de aniversário, a sua existência. 

"Meu caro autor Monteiro Lobato, 

Adorei ser criada por você. Não gostaria 
de ser inventada por outro autor pois não 
teria essa vida adorável. 

Sou apaixonada por suas tantas maravi-
lhas de olhar: Negrinha, O macaco que se 
fez homem, As aventuras de Hans Staden, 
etc. 

Obrigada por ter me dado esses netos 
especiais, Narizinho e Pedrinho. 

Agradeço por ter me dado a vida. 
Assinado 
Dona Benta " 

Mayara e Sofia 

A SEMANA DA F5M 
Esta semana fizemos, na aula de Artes, 

um trabalho com as fotos que tiramos. 
Nas aulas de Música relembramos a mú-

sica "Sitio do Picapau Amarelo", de Gilberto 
Gil, para apresentá-la às turmas, hoje, na 
comemoração do Dia Nacional do Livro In-
fantil, aniversário de Monteiro Lobato. Em 
Projeto escrevemos, em duplas, cartas para 

presentear o escritor. Só que essas cartas 
foram "escritas" pelos personagens do Sítio 
e, por isso, cada uma tinha "personalidade" 
diferente. 

A Raquel nos contou que o clipe "O dia 
em que a terra parou", que estamos ensain-
do nas aulas de Teatro, será um só com a 
colaboração das três F5 . 

Assistimos, nas aulas de Expressão Cor-
poral, a um video com canções que diferen-
tes trabalhadores rurais cantam e dançam 
enquanto colhem, semeiam, batem, amas-
sam, cortam, reagem, etc. 

Os números romanos, os egípcios, os chi-
neses, começaram a fazer mais sentido para 
a turma nas atividades da apostila da Histó-
ria dos Números que já está chegando ao 
fim. 

Larissa com a colaboração da Turma 

VISITAS ESPECIAIS 
Recebemos, em nossos recreios no Pe-

reirrão, duas visitas especiais para participar 
de nossas partidas de queimado. 

As F2T, F3T e F4T acolheram Fernanda, 
ex-aluna, e Angela, professora da F5TA, du-
as habilidosas jogadoras. 

DE TODOS 
VAMOS VER A LUA? 

Simone, mãe de Rodrigo (Turma da Lua) 
e da Marina (F1T) dá a dica: no próximo do-
mingo o Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (MAST) convida crianças a produzirem 
um filme de animação sobre as diferentes 
lendas criadas por povos antigos para expli-
car como acontecem os dias e as noites. O 
evento começa às 16h e a entrada é franca. 
Rua General Bruce 586, São Cristóvão. No 

sábado, a partir das 18h, o museu promove 
a Observação do Céu. Através de telescó-
pios e lunetas, o público conhece galáxias, 
estrelas, planetas e outros astros. 
ACHADOS E PERDIDOS 

Julia Jayme (F4MA) procura casaco bran-
co com coração rosa. 

Visitas especiais no Pereirão 


