
começar a festa sabendo que seu responsá-
vel já está presente. 

O horário das festas da tarde é 16h, da 
manhã 8h, com exceção da Turma do Carro 
que será às 11h. 
 

Dia 20, terça-feira - Turma da Lua 
Dia 26, segunda-feira, Turma do Bombeiro 
Dia 28, quarta-feira, Turma da Festa  
Dia 29, quinta-feira, Turma do Carro 
Dia 30, sexta-feira, Turma da Abelha 
Dia 2/6, segunda-feira, Turma da Música 
Dia 4/6, quarta-feira, Turma da Mágica 
Dia 9/6, segunda-feira, Turma da Fábrica 
IMPORTANTE 

Pedimos aos pais da Pereirinha que fi-
quem atentos à possibilidade de receberem 
uma etiqueta na agenda caso precisemos 
solicitar alguma fantasia ou acessório para o 
dia da Festa Pedagógica. 
PRONTOS PARA A FESTA! 

As crianças da Turma da Lua estão ani-
madas para receber seus pais. Os trabalhos 

PARA TODOS 
REUNIÃO IMPORTANTE 

Na próxima quarta-feira teremos a visita 
do sub-prefeito, sr Marcelo Maywald, acom-
panhado do Coronel Camandante do II Bata-
lhão, o Inspetor do Grupamento Especial de 
Trânsito da Guarda Municipal, e um repre-
sentante da Cet Rio para ouvir nossas su-
gestões e opiniões sobre os problemas de 
segurança e trânsito no entorno de nossa 
escola, especialmente nos horários de entra-
da e saída. 

Há algum tempo nos mobilizamos para 
pensar em soluções para essas questões. 
Essa reunião é uma oportunidade de conver-
sarmos com autoridades dos órgãos direta-
mente responsáveis nas áreas em questão. 
A sua participação é fundamental para que 
possamos ter uma quantidade de pessoas 
representativas da nossa comunidade e para 
que mais idéias possam ser colocadas em 
comum. 

Contamos com a presença de pais, pro-
fessores, funcionários e vizinhos, às 18h, na 
sede da Capistrano de Abreu. 
FESTA JUNINA 

Atenção para a nova data da a festa juni-
na! Tentando atender às reivindicações da 
última reunião de pais, que avaliou o pavi-
lhão de São Cristóvão como um lugar inade-
quado para as crianças da Educação Infantil, 
marcamos a festa para o dia 13 de julho, na 
quadra do Colégio Andrews. É sempre um 
desafio tentar atender a todos. Esperamos 
maior sucesso, desta vez. Enviaremos os 
horários em breve. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

HOMEM  DA ROÇA 
Para sensibilizar as crianças da Turma da 

Música para a paisagem rural, utilizamos 

documentários sobre a vida e obra de Porti-
nari e os "Cantos de trabalho", de Humberto 
Mauro. Sueli e Dona Maria, funcionárias da 
escola, trouxeram contribuições valiosas so-
bre o uso da enxada na preparação da terra 
para a plantação. Paulo, nosso guia no pas-
seio à Fazendinha, além de passar inúmeras 
informações sobre a rotina de seu trabalho 
de peão, nos mostrou suas mãos grossas e 
cheias de calos, adquiridos no trabalho com 
a enxada, para que pudéssemos apreciá-las 
de perto. 

No final do passeio, se emocionou com a 
homenagem das crianças cantando a can-
ção "Sou lavrador" do CD "Cantos de traba-
lho", do Sesc. 
FESTAS PEDAGÓGICAS 

Para quem ainda não colocou na agenda, 
as datas e horários das nossas Festas Peda-
gógicas. Pedimos que evitem atrasos, princi-
palmente para as turmas da tarde, pois é 
mais difícil encontrar vaga nos arredores da 
escola. Para as crianças é muito importante 
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Seu Paulo, na Fazendinha com a Turma da Música  

Quarta-feira, dia 21 às 18h 
Reunião com o Sub-Prefeito, sr Marcelo Maywald, acompanhado do Coronel Comandante do II Batalhão da Polícia Mili-

tar, o Inspetor do Grupamento Especial de Trânsito da Guarda Municipal e um representante da Cet Rio. 



quisas conhecendo um pouco mais sobre os 
alimentos e sua importância para o corpo 
humano. 
FESTA À VISTA! 

A Turma do Bombeiro está em ritmo de 
festa. Nas aulas de Expressão Corporal os 
ensaios estão muito animados e divertidos. 
Estamos, também, produzindo lindos traba-
lhos de artes que serão compartilhados na 
Festa Pedagógica. 

Na próxima segunda-feira as crianças le-
varão para casa a camiseta que pintaram 
para o dia da apresentação. Todas deverão 
já vir vestidas com ela no dia da festa. E, 
para completar o traje, é só acrescentar cal-
ça comprida, bermuda ou saia vermelha, de 
preferência, sem estampas. 
PASSEIO NA FÁBRICA 

A Turma da Fábrica, finalmente, vai co-
nhecer uma fábrica de verdade! 

Márcia, tia do Rafael Azzi (TCT), irá nos 
receber em sua fábrica de tecidos e nos 
mostrará o trabalho que acontece ali dentro. 

Será na terça-feira, dia 27. Márcia ofere-
cerá um lanche às crianças. 
PARQUE SOBRE RODAS 

A Turma da Abelha passou uma gostosa 
manhã no Parque dos Patins, na Lagoa. 
Quando chegamos, fizemos um piquenique 
embaixo de uma enorme árvore e nos prepa-
ramos para nossas pedaladas. Cada criança 
levou sua própria bicicleta ou Velotrol. Foi 
uma farra! Apostamos muitas corridas com 
direito a tombos e muitas gargalhadas. Esse 
dia vai ficar na memória de cada um. Afinal, 
quem já andou de bicicleta com toda a turma 
da escola junta?! 
NOTÍCIAS DA TURMA DA MÁGICA 

Os ensaios para o grande dia da apresen-

de Artes estão sendo feitos com o maior ca-
pricho e as músicas estão na ponta da lín-
gua. Esperamos por todos, na próxima terça, 
às 16h, para um encontro com uma gostosa 
roda de cantoria com o Jean seguida de uma 
oficina de artes com a participação dos pais. 
Venham com roupas confortáveis para nos 
divertimos bastante. 
BI-BI ! FON-FON ! 
"Motorista, motorista 
olhe o poste, não é de borracha 
se bater amassa, faz dodói..." 
 

Os pequenos da Turma do Carro cantam 
e dançam muitas músicas sobre carros. As 
aulas de Música são embaladas pelo som 
das buzinas, pelo ronco de motores e por 
brincadeiras com o próprio corpo. Com toda 
animação, estão se preparando para um en-
contro especial, depois do feriado, onde 
compartilharemos com os pais essas can-
ções além de outras surpresas. 

O horário da festa foi transferido para 11h 
porque, com a recente adaptação à escola, 
acreditamos que nossos "motoristas" ficarão 
muito felizes em poder compartilhar uma 
parte da manhã, tão especial, com seus 
pais, e depois seguir direto para casa em 
sua companhia! 
MÉDICOS NA FESTA 

Através do Dr Caramujo, o médico da E-
mília do Sítio do Picapau Amarelo, a Turma 
da Festa vem conhecendo um pouco mais 
sobre essa profissão. Depois de verem dife-
rentes livros e imagens do corpo humano, 
perguntamos para as crianças sobre o nome 
de determinados especialistas: quem cuida 
do coração? Coracionista; do cérebro? Cere-
brista; do ouvido? Orelheiro. Depois de mui-
tas risadas e de descobrirem o nome correto 
desses profissionais, continuaremos as pes-

tação do circo da Turma da Mágica estão a 
todo vapor! As crianças, animadíssimas, já 
estão fazendo uma lista com os figurinos 
escolhidos. 

Na próxima segunda-feira iremos ao Par-
que Lage e, lá, faremos um ensaio especial 
do nosso espetáculo com a Roberta. O lan-
che será na escola. 

Na terça-feira seguinte receberemos a 
visita da Luiza, mãe da Lia, que virá nos con-
tar um pouco sobre o circo tradicional e o 
contemporâneo, trazendo algumas imagens, 
como nos prometeu na reunião de pais. 

Sobre a proposta da Gabriela, mãe da 
Maria Luiza, na reunião de pais, de iniciar-
mos um projeto piloto de conscientização 
ambiental, tentando economizar, ao menos, 
os vinte e um copinhos descartáveis que são 
usados na hora do lanche, precisamos que 
as famílias incentivem seus filhos e filhas a 
trazerem uma caneca plástica, diariamente, 
dentro de um saco tipo Ziploc para evitar que 
acabe molhando o restante do conteúdo da 
mochila na volta para casa. Vamos começar 
na próxima segunda-feira? 

Também precisamos que cada criança 
traga uma bandeja de isopor para realizar-
mos um trabalho de artes. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

FESTAS À VISTA 
Estamos nos preparando para dividir com 

as famílias o tanto que já caminhamos nesse 
universo de estudo e pesquisa sobre a Aven-
tura do Trabalho. Para isso já temos algu-
mas datas marcadas: 
 

F2, dia 18/6, às 8h (manhã) e às 16h (tarde). 
F3, F4 e F5, dia 21 de junho, Mostra de Ar-

Turma da Abelha no Parque dos Patins Prontos para a festa 



tes. Os horários ainda não foram definidos. 
F1, dia 25/6, às 8h (manhã) e às 16h (tarde). 
CANTOS DE TRABALHO 

Nas aulas de Dança e Expressão Corpo-
ral, temos explorado o repertório dos cantos 
de trabalho. Apesar do universo rural estar 
mais presente nas pesquisas de F2, acha-
mos que o tema também se relacionava com 
as pesquisas das demais turmas. Para as 
coreografias que estamos criando, precisa-
mos, com urgência, de cabos de vassoura. 
Pedimos aos que moram em condomínios 
que verifiquem nas lixeiras e com os zelado-
res se existem alguns que possam ter um 
destino mais nobre do que o lixo. A quem 
puder recolher e mandar para a escola o 
mais rápido possível, nossos agradecimen-
tos. 
NOVO MISTÉRIO, NOVA INVESTIGAÇÃO 

Recebemos, nas F1, uma nova carta mis-
teriosa. Quem será que anda mandando es-
sas cartas? 

Qual novo trabalho iremos conhecer? 
Uns bichos mandaram a carta desta vez!? 

Leiam-na e ajudem a desvendar esse misté-
rio! 

Detetives da Sá Pereira 

Vocês andam pesquisando sobre as pro-
fissões, não é? 

Somos da Associação Bichos Unidos e 
estamos muito bravos com vocês! Nem pen-
saram que bicho também tem trabalho, es-
queceram de nós! Estamos mandando um 
presentinho para vocês verem que não é 
bem assim... 
PASSEIO E LIVRO DAS F1 

Temos uma novidade que vai dar o que 
falar para os nossos pequenos. Adotaremos 

Através de livros, vídeos e visitas vamos 
todos somando conhecimentos. 

Nas aulas de Expressão Corporal assisti-
mos a alguns vídeos e, através das antigas 
imagens, observamos os trabalhadores da 
lavoura e seus cantos abençoando e ameni-
zando o trabalho duro. 

A F2M recebeu a visita da Denise, mãe 
da Marri. Num bate-papo gostoso, todos pu-
deram observar os grãos do café em todas 
as suas fases. 

Apreciaram uma panela bem antiga, es-
pecial, criada para se torrar café na roça, e 
ouviram muitas histórias. 
OLHA A HORA, F2M! 

Pontualidade é um item importante para 
que possamos, diariamente, construir a nos-
sa rotina. Cada criança que chega é acolhida 
para que se organize, de acordo com a pro-

F2M conversa com Denise 

Passeio ao Museu do Pontal das F1T e F1M 
o livro "Os músicos de Bremen", de Ruth 
Rocha, Ed. FTD. Pretendemos iniciar a leitu-
ra logo após o feriado. Existem exemplares 
disponíveis na Exceler (2535-4946). 
 

Fomos ao Museu Casa do Pontal e lá co-
nhecemos o acervo de arte popular com 
muitas profissões diferentes como a cera-
mista, as parteiras, o lavrador, os trabalha-
dores do circo, vendedores de todos os ti-
pos, o leiteiro, os trabalhadores da mandioca 
etc. Algumas crianças foram convidadas a 
encenar, na hora, a história da Festa do Boi. 
Todos ficaram impressionados com as gerin-
gonças. A casa é deliciosa e fizemos um be-
lo piquenique! 
PLANTÃO 

No dia 9 de junho, substituindo a reunião 
marcada na agenda, realizaremos um Plan-
tão para as turmas do Mistério e da Pantera 
Cor-de-rosa. Acreditamos que, nesse mo-
mento, uma abordagem mais individualizada 
no atendimento às famílias será mais ade-
quada. O Plantão é um encontro curto, entre 
a família e o professor, para conversas pon-
tuais em relação ao processo escolar de ca-
da criança. Quem quiser participar deve a-
gendar na secretaria. 
PAISAGEM DA CIDADE 

Fátima Miguez é autora de uma poesia 
chamada "Paisagem do Interior", já bem co-
nhecida das crianças das F2. Inspiradas nela, 
as turmas criaram coletivamente a nossa 
"Paisagem da Cidade". Confiram no “site”dois 
poemas, um da F2M e outro da F2T. 
O CAFÉ NAS F2 

As turmas de F2 estão estudando sobre o 
café. Como é essa planta? 

Como ela cresce? Como é feito o seu cul-
tivo? 



19  TULIO DE CARVALHO PEREIRA       TAT 
20  FLAVIA LOPES LOBAO   PROFESSORES 
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1    MARIA EDUARDA BOCLIN JACKSONF3M 
1    ISABELA DOBAL AMIM                      TCT 
 

Aniversários 
de 19/5 a 1/6 

posta. Os diversos atrasos exigem que a 
turma interrompa a sua atividade. 

Contamos com a compreensão e colabo-
ração de todos para a chegada à escola ser 
às 7h30! 
INAUGURAÇÃO DO ALGORÍTIMO 

As F3 foram apresentadas à estratégia da 
conta armada da adição. 

O incentivo ao uso das estratégias pesso-
ais de cálculo não é descartado, mas agora 
já conhecem mais um procedimento para 
operarem a adição. 
PASSEIOS À VISTA 

No próximo passeio das F4 vamos, com 
os Moleques Mateiros, às ruínas da antiga 
fazenda de café Nassau de Alexander Van 
Mocke, na Gávea Pequena. Pedimos pontu-
alidade, calçados e roupas adequados à ca-
minhada, além do lanche, suco e água indivi-
duais. Atenção às datas: 
 

F4MA e F4T, dia 26, segunda-feira 
F4TB, dia 29, quinta-feira 
RODA DE LEITURAS 

Na Biblioteca, as crianças da F4T estão 
lendo e ouvindo muita poesia. Já passaram 
nessa roda Manuel Bandeira e Carlos Drum-
mond de Andrade, apresentados em breves 
biografias trazidas pelos pequenos. Muitos 
ainda estão por vir... 
 

No meio do caminho tinha um Aedes Aegypti 
tinha um Aedes Aegypti no meio do caminho

(...) 
Nunca me esquecerei que fui picada por es-

se inseto 
Fiquei doente uma semana 
Nunca me esquecerei que no meio 
do Caminho tinha um Aedes Aegypti 

Natália (F4T) 
(mais, no “site”) 

LIVROS NOVOS PARA AS F4 
Relembramos que os próximos livros ado-

tados pelas F4 são: "A História dos Escra-
vos", de Isabel Lustosa, Cia das Letrinhas e 
"Tumbu", de Marconi Leal, Editora 34. Preten-
demos iniciar a leitura logo após o feriado. 
NOTÍCIAS DA F5TB 

Nas últimas aulas de Projeto, e inspirados 
em “Histórias das Invenções”, a meninada se 
dedicou a apresentar alguns cientistas que 
causaram alguma "trapalhada" nas idéias de 
seu tempo. Assistimos a alguns episódios da 
série "Poeira das Estrelas", onde o cientista 
Marcelo Gleiser nos apresenta alguns des-
ses teóricos e o contexto sócio-político de 
suas épocas. Também nos organizamos em 
torno de alguns inventos que mais chama-

ram a atenção da turma e, com alguma pes-
quisa, tentaremos conhecê-los. 
FILMAGEM NAS F5 

As turmas de F5 se preparam para as fil-
magens do "clip" "O Dia em que a Terra Pa-
rou", de Raul Seixas. O turno da tarde será 
filmado na quinta-feira, dia 29. O da manhã 
no dia 30, sexta-feira. Procurem ficar atentos 
para evitar faltas e atrasos. A escola vai pro-
videnciar alguns adereços, mas precisare-
mos da ajuda dos pais na composição do 
figurino, que solicitaremos pela agenda. É 
fundamental que não seja utilizada nenhuma 
peça que tenha tons de verde, pois utilizare-
mos a técnica "chroma key". 
PASSEIO, OBA! 

Esta semana foi de muito trabalho na 
F5M, mas termina com o nosso primeiro 
passeio, hoje. No próximo, contaremos tudi-
nho para vocês. Mas vamos às novidades da 
semana: 

Fizemos nosso primeiro teste de inglês e 
estamos ansiosos para saber os resultados. 

Nossa sala, que passou a ter mural per-
manente, com atividades de escrita muito 
bem humoradas (é o mural gargalhada, com 
piadas e adivinhações), exibe notícias trazi-
das pela turma sobre a dengue com toques 
para prevenção da doença. 

Uma discussão gramatical tomou conta 
das aulas de Português: a classificação dos 
substantivos. Vai uma pergunta: sereia é um 
substantivo concreto ou abstrato? 

Em projeto, ficamos animados com a pes-
quisa sobre os cientistas e muita gente fez 
apresentações caprichadas! 

O jogo da tabuada e a nova técnica da 
divisão foram as novidades das aulas de Ma-
temática. 

Arnesto nos convidou é o sucesso das 
aulas de Música; agora, além dos pandeiros, 
cantamos em 4 vozes animadas. Em Artes 
Visuais concluímos nossa composição com 
fotografias de trabalhadores. 

Esther 

Pesquisa de Opinião 

Mais uma tarefa para o fim de semana! 
Os alunos da F5M vão tentar descobrir 

quais terão sido os três mais importantes 
inventos para a humanidade. 

Para isso, devem trazer na segunda-feira, 
a resposta à pergunta dada por um adulto. 

É importante que, ao responder, o adulto 
justifique suas escolhas. 

Em sala, faremos a análise das respostas, 
a comparação entre a opinião de adultos e 
crianças e produziremos um gráfico. 

REUNIÃO DE PAIS DE F5 
Lembramos que no dia 2 de junho realiza-

remos nossa segunda reunião. Agora, para 
conversarmos sobre o processo de aprendi-
zagem e desenvolvimento das crianças, já 
que na primeira nos dedicamos a conversar 
sobre a mudança de escola que se aproxi-
ma. Estarão presentes os professores de 
Projeto e Matemática. Não faltem! 

DE TODOS 
ACROBACIA E ETC. 

Fernando Neder (ex-aluno), tio de Nina 
Neder (F4T), dirige o Espaço Corpo Seguro, 
em Botafogo, com atividades corporais e 
artísticas para crianças e adultos. Informa-
ções fernandoneder@gmail.com ou tel: 
2266-2579 / 9172-3038. 
IRMÃOS BROTHERS 

Em comemoração aos 15 anos de encon-
tro, os Irmãos Brothers estão apresentando, 
sábados e domingos, 17h, Teatro das Artes, 
Shopping da Gávea, “Pop Circus Show”. No 
elenco Alberto Magalhães pai da Alice (F4T) 
ACHADOS E PERDIDOS 

Antonio, Turma do Carro, procura um bo-
neco articulado do Homem-Aranha que tem 
uma teia de plástico presa nas mãos. O bo-
neco tem aproximadamente 10 cm.  
MATEIROS E MATEIRAS 

Amanhã teremos um passeio pelo Circuito 
das Grutas na Floresta da Tijuca. São 3 for-
mações rochosas muito interessantes e, pa-
ra os mais destemidos, a passagem do Bu-
raco da Galinha. Programa para a familia 
toda. Informações em www.molequemateiro.
com.br 


