
pais, mães e avós. 
Texto Coletivo da Turma do Bombeiro 

FESTA EM FESTA 
A Turma da Festa preparou uma festança 

para receber seus pais e amigos na escola. 
Com alegria e envolvimento as crianças dan-
çaram a música da boneca Emília, teceram, 
com a ajuda de seus pais, no tear que havi-
am preparado com sucata e barbantes tingi-
dos e, juntos, também, apreciaram a exposi-
ção de artes. Foi um final de tarde muito a-
conchegante e significativo para todos. 
TRÊS VISITAS IMPORTANTES 

Nas últimas semanas, a Turma da Fábrica 
recebeu três visitas muito especiais. 

A primeira foi da Márcia, tia do Paulo 
(TCT), que veio nos ensinar a fazer delicio-
sos biscoitos como os que ela faz em sua 
fábrica. As crianças ajudaram a misturar os 
ingredientes, usaram a batedeira e, depois, 
modelaram e rechearam cada biscoito. 

Num outro dia, recebemos o Orlando, pai 
da Luciana, auxiliar da turma, que trouxe 
seus piões e mostrou como rodá-los usando 
fieiras. Ele os deixou aqui na escola para 
que pudéssemos treinar. 

Por último, Marco, pai do Leo, trouxe al-
guns brinquedos favoritos de sua infância: 
pipas, balão e um super carrinho de rolimã. 
Ele mostrou os materias que precisamos 
usar para prepará-los e deu muitas dicas. 

PARA TODOS 
REUNIÃO COM AUTORIDADES 

As autoridades das áreas de segurança e 
trânsito que iriam estar presentes na reunião 
de quarta-feira, antes do feriado, cancelaram 
suas presenças em cima da hora. Fomos 
avisados pelo Sr. Marcelo Maywald, sub-
prefeito, que pediu desculpas. Na terça-feira 
passada recebemos sua visita, quando lhe 
mostramos o entorno da escola e seus pro-
blemas de estacionamento irregular, embar-
que e desembarque e os locais onde temos 
tido a presença, às vezes agressiva, de mo-
radores de rua. Aos que vieram, agradece-
mos e pedimos desculpas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

PARA NÃO ESQUECER 
Datas e horários das próximas Festas Pe-

dagógicas na Pereirinha: 
Segunda-feira, Turma da Música, às 8h. 
Quarta-feira, Turma da Mágica, às 16h. 
Dia 9, segunda-feira, Turma da Fábrica, 

às 16h. 
FESTA DA LUA 

"As mães, os pais e as babás, vieram aqui 
na escola pra gente cantar, dançar e fazer 

colagem. A festa foi muito legal!" 
Texto coletivo 

 

Nossa festa foi mesmo muito especial e 
agradável para todos. Nos divertimos com a 
alegria e o envolvimento das crianças e seus 
familiares com muita cantoria e brincadeira. 
Os murais, produzidos com a participação 
dos pais na oficina de artes, deram um colo-
rido ainda maior à nossa tarde. 

Na próxima quinta-feira iremos à Fazendi-
nha. O lanche será coletivo. 
FESTA NA TURMA DO CARRO 

Alegria, descontração e muitos sorrisos 
foram compartilhados, no final da manhã de 
ontem. O encontro foi aquecido numa rodi-
nha aconchegante com brincadeiras condu-
zidas pela professora Roberta, de Expressão 
Corporal. Depois, embalados pelo violão do 
Jean, todos cantaram o repertório de músi-
cas da turma. Ainda pudemos apreciar a ex-
posição dos trabalhos de artes e nos divertir 
numa gostosa oficina. Todos saíram muito 
felizes com os carros de sucata que prepara-
ram! 
QUANTA ALEGRIA! 

No dia da festa a gente dançou a labare-
da e a dança do bombeiro. 

Também pintamos com a mão e depois 
vimos os trabalhos na sala de jogos. 

A festa foi legal, divertida de verdade! 
Adoramos dançar e pintar com os nossos 
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dos ficaram felizes com o encontro tão calo-
roso. 

No dia anterior à sua visita, fomos ao Par-
que Lage, onde passamos uma tarde super 
agradável. Roberta, professora de Expres-
são Corporal, nos acompanhou transforman-
do o passeio em uma aula ao ar livre. As 
crianças se equilibraram nos troncos, se 
penduraram nos cipós, plantaram bananei-
ras apoiando os pés em árvores e fizeram 
alongamento perto de um lago cheio de pei-
xes. 

Quanto aos preparativos para a festa, de-
mos início à contagem regressiva! Nossos 
artistas estão ansiosos para a apresentação. 
Não se atrasem, pois .."o espetáculo não 
pode parar! Uma pirueta, duas piruetas, bra-
vo, bravo!!" 
ESTÁ CHEGANDO A HORA! 

Os "lavradores" e as "lavadeiras" da Tur-
ma da Música estão se divertindo nos ensai-
os da coreografia que está sendo preparada 
para nossa festa pedagógica. Afinados, es-
tão com os cantos de trabalho, desses dois 

OLHA O SUCOLÉ! QUEM VAI?! 
Os "sorveteiros" da Turma da Abelha pre-

pararam deliciosos sucolés com a ajuda de 
D. Maria. Depois de congelados, no dia se-
guinte, nossas crianças se deliciaram sabo-
reando-os! 

Durante toda a semana a turma esteve 
envolvida com os últimos preparativos para 
nossa festa pedagógica. Todos estão muito 
felizes com a oportunidade de dividir o que 
aprenderam na escola com os seus pais. 
VISITA E PASSEIO 

A Turma da Mágica recebeu a vista de 
Luisa, mãe da Lia (TDT), trazendo muitas 
informação sobre o circo e esclarecendo so-
bre as diferenças que podemos observar 
entre o tradicional e o contemporâneo. A-
prendemos que, hoje em dia, os espetáculos 
não são apresentados somente sob a lona, 
mas também nas ruas ou teatros, além de 
outras questões importantes que enriquece-
ram ainda mais a nossa pesquisa. Luisa 
também mostrou imagens muito interessan-
tes que depois nos foram presenteadas. To-

profissionais, na ponta da língua! As crian-
ças já devem vir fantasidas de casa e a pon-
tualidade, nesse dia, é fundamental. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

SALTIMBANCOS E PLANTÃO 
As turmas de F1 começaram a ler "Os 

músicos de Bremen", e já o estão comparan-
do com a história dos Saltimbancos. Algu-
mas crianças procuram pistas dentro do livro 
para tentar descobrir se foi um desses bi-
chos que nos enviou a carta. Ao som dos 
Saltimbancos, nossos pequenos vão se a-
proximando de um universo mais lúdico em 
relação ao trabalho. 

Vimos trechos do DVD do Chico Buarque 
sobre sua inspiração para a escrita das mú-
sicas de Saltimbancos. Entre gatos, cachor-
ros, burros e galinhas nossas crianças têm 
se divertido bastante. 

Lembramos que os professores de F1 

Festas da Turma da Festa e da Turma do Bombeiro 

Visita de Orlando à Turma da Fábrica Visita de Luisa à Turma da Mágica 



farão um plantão na segunda-feira, dia 9. 
Ainda há horário livre para quem quiser con-
versar; é só ligar e marcar com a secretaria. 
PEDIDOS PARA AS F2 

As F2 estão em ritmo de festa. O momen-
to é de muito aprendizado, organização de 
conhecimentos e ensaio. Para as nossas 
aulas de artes estamos precisando que cada 
criança traga 1 rolo "vazio" de papel filme ou 
laminado. 

Nosso próximo livro para a leitura compar-
tilhada será "Bem do seu tamanho" , de Ana 
Maria Machado, Ed. Salamandra. Aguarda-
mos nossas encomendas! 
CAFÉ DA TARDE! 

As crianças da F2T receberam a visita de 
Denise, professora da F3M. 

Ela trouxe café em grão, uma panela de 
moer café e muitas histórias e informações 
sobre a origem e o cultivo do precioso grão, 
plantado em quase todo o Brasil. 

Depois da palestra a garotada pôde sentir 
o aroma da bebida e degustar um delicioso 
café com leite e uma broa de milho. Foi mais 
um momento com gostinho e sabor do cam-
po. 
ESCOLA LEGAL 

As crianças da F2M organizaram a 
“Campanha Escola Legal” para ajudar às 
outras turmas a não esquecerem de algu-
mas regras importantes para garantir uma 
escola legal todos os dias. Muito envolvidas 
com o projeto, escolheram, nas Tribos, os 
momentos e as situações da escola que pre-
cisavam de mais cuidados: a convivência, o 
banheiro, o recreio e a saída (manhã) / en-
trada (tarde). Fizeram os cartazes e saíram 
pela escola chamando a atenção para a no-
va palavra de ordem “AL, AL, AL ESCOLA 
LEGAL”.  
D. JOÃO BEM CARIOCA 

As F3 estão ensaiando uma peça sobre a 
chegada da corte portuguesa. O humor do 
roteiro, escrito pela Raquel, e os trejeitos e 
sotaques dos personagens têm sido motivo 
de muito riso durante as aulas de teatro. Pre-
cisamos, agora, começar a pensar no figuri-
no, que necessitará contar com a imagina-
ção e a criatividade das crianças e suas fa-
mílias. O livro em quadrinhos que adotamos 
e as gravuras de Debret podem nos dar al-
gumas dicas, mas prometemos enviar su-
gestões até a próxima semana. 
CAMPEONATO DE TOTÓ 

Uma idéia foi amadurecida entre as crian-
ças da F3T: um torneio de totó. Eles se orga-
nizaram e essa vontade, na Tribo, se trans-
formou em pedido. A solicitação ganhou for-

jeto da turma. Leia o texto escrito por Igor 
sobre a visita: 
 

"Na sexta-feria, dia 16, a F5TA fez o seu 
primeiro passeio, na fábrica da Mercado In-
fantil, em São Cristovão. Em nosso projeto, 
História das Invenções, estamos falando so-
bre a pele, nossa primeira roupa. E por isso 
fomos visitar um lugar em que se produz 
nossa segunda pele - a roupa " 

(leia mais e veja as fotos no site) 
MAIS TRABALHO NA F5TB 

Ainda como atividade sobre o "Dia do tra-
balho", recebemos Sayonara, mãe de João 
Pedro, para nos contar sobre a História dos 
direitos dos trabalhadores. Com sua visita 
esclarecemos boa parte de nossas dúvidas, 
formuladas já no início do ano, quando refle-
tímos sobre "Operários", de Tarsila do Ama-
ral, e retomadas com a pesquisa acerca do 
1º de maio. 

Visitando a fábrica da "Mercado Infantil", 
além de conhecermos o funcionamento da 
maquinaria - que produz esse invento que é 
a roupa, tratado em nosso "Livro das Inven-
ções" - também passamos pelo Departamen-
to Pessoal, quando pudemos ver uma cartei-
ra de trabalho e os direitos que ela sugere. 
Sobre a questão, os próximos passos foram 
a leitura em pequenos grupos de "O trabalho 
e o dinheiro", Coleção Filosofia para Crian-
ças, de Brigitte Labbé e Michel Puech. 
O DIA EM QUE A F5M PAROU 

"Hoje a F5M filmou a sua parte no clipe 
que as turmas de Quinto Ano estão fazendo. 
Usando um fundo verde como cenário - im-
portante na técnica de "cromaqui" - todo 
mundo precisou se concentrar para fazer 
certo as cenas na gravação. Nas aulas de 
Artes fizemos os cenários e alguns comple-
mentos que serão usados na edição para 
deixar o nosso clipe bem maneiro. Nas aulas 
de Expressão Corporal, decidimos fazer uma 

ça e foi abraçada pela Renata que organizou 
um campeonato no sistema "mata-mata". As 
partidas são jogadas no recreio com muita 
torcida e disputas eletrizantes. 
F4 COM O MOLEQUE MATEIRO 

Em busca de vestígios do trabalho escra-
vo em nossas terras, as F4 fizeram uma pes-
quisa de campo na Floresta da Tijuca. 
 

"Nós da F4T, na segunda-feira, dia 26, 
fomos com o grupo Moleque Mateiro a uma 
antiga fazenda de café, onde muitos negros 
escravizados trabalhavam... (veja mais no 
“site”). 
FIGURINO PARA AS F4 

A Mostra de Artes está marcada para o 
dia 21/6, sábado. Ainda falta um tempinho 
mas queremos logo garantir um figurino cria-
tivo e barato. Todas as crianças devem vir 
vestidas com cangas, com motivos que lem-
brem os africanos, mas que não imitem pela-
gem de animal. Quem quiser pode usar, 
também, colares e pulseiras, e penteado a-
fro! Além disso, alguns meninos farão o pa-
pel de marimbondos e devem trazer uma 
touca preta do tipo usado para natação. Os 
demais adereços já foram providenciados 
pela escola. Caprichem! 
BOLETINS 

Estamos enviando os boletins, com as 
avaliações do primeiro trimestre, das crian-
ças de F4 e F5. Fiquem atentos às agendas. 
É a primeira vez que as crianças das F4 re-
cebem esse tipo de comunicação avaliativa. 
Seria bom um acompanhamento mais cuida-
doso dos familiares, destinatários primeiros 
desse documento. 
SEMINÁRIO 

As F4MA e MB formaram grupos e, de-
pois de treinar, se organizaram para um se-
minário. Cada grupo ficou responsável por 
apresentar as principais características das 
etnias africanas Fon, 
Dogon, Bambara, Ioru-
bá e Banto. 

Bastante empenha-
dos, levaram a aula a 
sério e mantiveram o 
silêncio para escutar 
os colegas. No final, 
certo orgulho e satisfa-
ção pairaram no ar. 
PRIMEIRO PASSEIO 
DO ANO 

A F5TA noticia seu 
primeiro passeio, cheio 
de significados e total-
mente inserido no pro-

F4MB na floresta 



2    FELIPE FARINA BARROS                  F5M 
3    LETICIA NERY TOMEI                        F3M 
5    TOMAZ LEAO T WANDERLEY            F2T 
5    JOÃO LUIZ M DE ABOIM COSTA       F2M 
6    FELIPE DE ALMEIDA S RABELLO     TCM 
6    GABRIEL CARNEIRO L DE BRITO     TBT 
7    SOFIA LEITE DE OLIVEIRA CASTRO TBT 
8    MOEMA MOURA SANTOS              PROF 
 

Aniversários 
de 2 a 8/6 

ou duas coreografias com peneiras. Em Ma-
temática, estamos aprendendo critérios de 
divisibilidade. Sobre esse assunto fizemos 
uma loteria e um mini-teste. Nas aulas de 
Projeto fizemos um texto falando sobre a 
visita à fábrica. Em breve, para todo mundo 
saber como foi legal, vamos publicar na pá-
gina da escola junto com as fotos." 

Victoria 

SALÃO DO LIVRO 
A edição deste ano do Salão do Livro foi 

curtinha e pegou o feriado. Pensamos em ir 
com as nossas turmas de Quinto Ano e ori-
entá-los na aquisição de livros, mas não deu 
tempo. As turmas começarão, em breve, u-
ma apostila que reúne os principais gêneros 
textuais. Quem tiver a oportunidade de visi-
tar o Salão neste final de semana, ou as li-
vrarias da cidade, e quiser abastecer com 
novas obras a estante, pode fazer escolhas 
adequadas ao gênero que a turma vai abor-
dar de início: as F5M e F5TA vão mergulhar 
nas crônicas e a F5TB nas poesias. 
REUNIÃO DE PAIS DAS F5 

Na próxima segunda-feira faremos nossa 

segunda reunião de pais. A pauta dedicará 
atenção especial à Matemática, mas dare-
mos notícias de todas as áreas e atividades 
desenvolvidas com as turmas, além de reto-
marmos as questões da despedida e da for-
matura. Num segundo momento o grupo se-
rá dividido por turma para garantir um conta-
to mais próximo entre pais e professores. 
INGLÊS 

Nas turmas F3, F4, F5 o que não faltou foi 
trabalho! Os painéis sobre as profissões dos 
pais foram fontes de consulta, já que nossas 
atividades estavam envolvendo e nomeando 
diferentes profissionais. As crianças estão, 
cada vez mais, mostrando muita competên-
cia em relação às propostas relacionadas ao 
projeto. Com cada série estudamos vocabu-
lários relacionados ao tema além de explora-
mos o texto "My Parents's Professions". As 
fichas, o caderno, as brincadeiras, entre ou-
tras atividades, deixam resgistrados todo 
esse aprendizado. As turmas F5, entre uma 
aula e outra, estão fazendo as fichas 'Let´s 
talk about'. São fichas que ajudam as crian-
ças a revisitarem o que de mais importante 
aprendemos nos anos anteriores. 

DE TODOS 
NUM CÉU DE DIAMANTES 

As professoras de Inglês, Rô e Rê, suge-
rem que assistam ao espetáculo "Num céu 
de diamantes", um musical com canções dos 
Beatles em cartaz no Teatro Leblon, Sala 
Fernanda Montenegro. It is great!  
ALÔ ALÔ!! 

A mãe de Miguel Herzog (Turma da Mági-
ca) nos pediu que comunicássemos o seu 
novo telefone: 2537-1372 
A CASA DA MADRINHA 

Luca (TDM), convida a todos a assistir o 
espetáculo "A Casa da Madrinha", baseado 
no livro de Lygia Bojunga. A história tem no 
elenco o seu irmão e nosso ex-aluno Vitor 

Novello Moreira. Todos os sábados e domin-
gos às 17h no Teatro do Leblon. Rua Conde 
de Bernadotte, 26, tel 2274-3536 
ENCONTRO MARCADO 

Rita, professora da F4T, convida a todos 
para o lançamento do livro "Meu tataravô era 
africano", de Georgina Martins e Teresa Sil-
va Telles, domingo, às 17 horas no 10º Sa-
lão FNLIJ do livro para Crianças e Jovens. 
IMPERDÍVEL 

Paula, da Pereirinha, conferiu e recomen-
da o espetáculo 15 anos dos Irmãos Bro-
thers. Do elenco participam os pais da Alice 
Amarante( F4T) e sua trupe, sensibilizando a 
platéia com a arte circense. 
JONGO NO MUSEU DA REPÚBLICA 

Amanhã vai ser lançado o livro "Memórias 
do Jongo", nos jardins do Museu da Repúbli-
ca, a partir das 18h. Alguns grupos de jongo 
vão se apresentar. Pode ser um programa 
legal, principalmente para as crianças das 
F4, que estão estudando escravidão e cultu-
ra afro-brasileira! 

Keila (no forum) 

ACHADOS E PERDIDOS 
Laura Bruno, da F5TA, perdeu um casaco 

laranja-terra com fecho eclair e capuz. Ele é 
novo e está sem o seu nome. Caso alguém 
o encontre, favor entregá-lo na secretaria. 

F5TB na fábrica Mercado Infantil 

F5TA e F5M em visita à fábrica Mercado Infantil 


