
por que não cuidar daquilo que está ao nos-
so alcance? Uma seleção prévia na família, 
refletindo sobre a característica da escola 
como um espaço coletivo, que acolhe crian-
ças de diferentes idades, além do cuidado 
na escolha do que e do como se assiste a 
determinados programas podem favorecer 
uma parceria mais eficaz com a escola nes-
sa difícil tarefa de formação moral, construin-
do valores num contexto social, infelizmente, 
cada vez menos colaborador e coerente com 
o que acreditamos. 

LUA VAI À FAZENDINHA 
Na semana passada, a Turma da Lua foi 

à Escola Nacional de Horticultura. Vejam o 
que os pequenos viram por lá: 

"Nós vimos os bezerros, os cavalos, o boi, 
a vaca, os coelhos, as galinhas d'angola, os 
porquinhos da índia. O Paulo vestiu uma 
roupa de apicultor. Tinha, também, um por-
cão que se chamava Romário. A gente fez 
um lanche coletivo e cantou parabéns. Foi 
muito legal o passeio!" 

Texto coletivo. 

TURMA DO CARRO VAI PASSEAR 
Chegou o momento do primeiro passeio 

da Turma do Carro. Vamos ao Jardim Botâ-

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

QUESTÃO A SER RETOMADA 
Na reunião de avaliação de 2006 conver-

samos sobre uma questão que volta a ser 
relevante para nós. O texto que republica-
mos foi o resultado de nossa reflexão na é-
poca, mas se torna agora atual e útil. 
O que oferecemos às nossas crianças? 

O mundo, em tudo que ele tem de positivo 
e negativo, está cada dia mais e mais dentro 
das nossas casas. Selecionar o que pode-
mos oferecer às crianças, o que é possível 
colocar em discussão, para não "proibir" sem 
uma explicação que faça algum sentido para 
cada momento do desenvolvimento infantil, é 
um enorme desafio. 

No espaço escolar essa questão se com-
plexifica muito. Apesar de compartilharmos 
alguns valores comuns, e por isso cada fa-
mília faz da Sá Pereira a sua escolha, as 
crianças costumam trazer de casa uma di-
versidade de materiais - brinquedos, músi-
cas, CDs, informações, vivências - para se-
rem compartilhadas na escola. Acolher e 
valorizar esses materiais que cada criança, 

longe da escola, destacou da estante para 
mostrar aos amigos na sala de aula, ou suas 
vivências que ficaram guardadas no coração 
e na memória para dividir numa conversa 
com sua turma, é muito importante. Entre-
tanto, cotidianamente chegam à escola brin-
quedos, CDs, vídeos e vivências que nos 
obrigam a colocar em discussão essas esco-
lhas. Brinquedos que não promovem a inte-
ração ou que sugerem apenas a brincadeira 
de luta, CDs de músicas cujas letras abor-
dam temas no mínimo discutíveis em termos 
de adequação para crianças e da sua estéti-
ca; vídeos de suspense, violência, terror ou 
com uma linguagem visual pobre, que me-
nospreza a inteligência infantil e, finalmente, 
algumas vivências como o acompanhamento 
de programas de TV que deixam como ras-
tro uma angústia que precisa ser extravasa-
da num diálogo orientador para ser minima-
mente elaborada. 

Temos lidado, constantemente, com situa-
ções como essas na escola e gostaríamos 
de poder contar mais com a parceria das 
famílias nesse cuidado. Sabemos que mui-
tos aspectos que podemos considerar nega-
tivos para a formação de nossas crianças 
chegam a elas sem que possamos estabele-
cer qualquer controle. Mas, por isso mesmo, 
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Turma da Fábrica em festa na Fábrica do Sr. Copelius 



Apresentaram, com bis, uma coreografia 
inspirada no Balé Copélia e confeccionaram, 
junto com a família, muitos brinquedos com 
sucata. 

Para fechar nosso projeto, na próxima 
segunda-feira, faremos um passeio à Lagoa. 
Levaremos alguns brinquedos produzidos 
durante o semestre para uma tarde rechea-
da de brincadeiras. 

Estamos precisando de caixas de leite e 
de sapatos para uma atividade de artes. 

VIAGEM NO CARRO DE BOI 
A Turma da Abelha conheceu a história 

do Boizinho de São João, contada pelo Je-
an. As crianças se divertiram com essa len-
da e aprenderam algumas canções como as 
do Vaqueiro, Pula Fogueira, Capelinha de 
Melão, Casamento de Santo Antônio, e ou-
tras. Essa aula nos fez lembrar o vídeo de 
Humberto Mauro sobre os carros de boi usa-
dos pelos trabalhadores da roça, que assisti-
mos na escola. Planejamos vê-lo novamente 
e dramatizar uma viagem em nosso próprio 
carro de boi. Vai ser uma farra! 

Pedimos aos pais que enviem uma fruta 
para um lanche especial na próxima segun-
da-feira. Faremos uma salada bem colorida 
para todos. 

O CIRCO NO CAMPO 
As crianças da Turma da Mágica ficaram 

muito felizes com o espetáculo que apresen-
taram aos pais na Festa Pedagógica. Por 
isso resolveram fazer uma apresentação ex-
traordinária para as turmas do turno da tar-

nico, na próxima terça-feira, curtir a natureza 
e dar muitas corridas. 

Nesse dia, as crianças devem vestir o uni-
forme da escola, chegar cedo e trazer um 
lanche que possa ser compartilhado, pois 
vamos fazer um piquenique. 

CORPO NA FESTA 
Diferentes formas de representar o corpo-

humano têm sido experimentadas pelas cri-
anças da Turma da Festa. Depois de pesqui-
sarem, em livros e enciclopédias, e de ob-
servarem seus próprios desenhos sobre o 
assunto, o grupo viu, no telão do salão, o 
corpo representado em pinturas e gravuras 
por diferentes artistas ao longo da história. 
Na sala de artes, munidos de canetinha e 
espelhos, fizeram seus auto-retratos. 

RUMO AO CAMPO 
A Turma dos Bombeiros está de partida 

para o campo. Sairemos do centro urbano 
para conhecer um pouco sobre os profissio-
nais e bichos que vivem nas fazendas e sí-
tios. 

O pontapé inicial será um passeio à Esco-
la Nacional de Horticultura, uma fazendinha 
cheia de bichos, horta e muito mais, na pró-
xima quarta-feira. Não se esqueçam: nesse 
dia faremos um delicioso piquenique. 

FESTA E PASSEIO 
Foi com alegria que as crianças da Turma 

da Fábrica receberam seus pais, numa deli-
ciosa tarde, para compartilhar o que viveram 
durante o projeto. 

de. Todas ficaram super empolgadas e ani-
madas com a idéia! 

Depois dessa última apresentação, nos-
sos artistas irão viajar para conhecer a vida 
no campo e as histórias que retratam as tra-
dicionais festas juninas. 

NOSSOS PESCADORES 
Nesta semana a Turma da Música entrou 

em contato com a vida dos pescadores. Li-
vros, vídeos, revistas entre outras fontes de 
informação nos trouxeram o novo contexto. 

No mar, o nosso querido Dorival Caymmi 
encantou as crianças com a sua canção 
"Suíte dos Pescadores". No rio, os índios da 
reserva do Xingu usaram uma grande rede 
para preparar uma grande festa, além de 
baterem com o cipó dentro d'água para ador-
mecer os peixes. Na escola, as crianças a-
proveitaram para pescar, com anzóis, em 
bacias cheias de peixes. Também conhece-
ram e usaram urucum no rosto e em ativida-
des de artes visuais. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

FESTA DAS F2, 18 DE JUNHO 
Turno da manhã, 8h. 
Turno da tarde, 16h30. 

MOSTRA DE ARTES, 21 DE JUNHO 
Exposição dos trabalhos de artes visuais 

de todas as turmas e apresentações. 
 

F4MB, 8h30 - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F4MA, 9h - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F5M, 9h30 - Apresentação de música 
(pandeiro) e do clipe "O dia em que a Terra 
parou" das F5 
Coral da Manhã, 10h 
Coral de pais e amigos da Sá Pereira, 
Com-junto, 10h30 
Coral da Tarde, 11h 
F4T, 11h30 - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F5TA e F5TB, 12h - Apresentação de músi-
ca (pandeiro) e do clipe "O dia em que a Ter-
ra parou" 
F3M, 14h - Apresentações de música (flauta) 
e teatro 
F3T, 14h30 - Apresentações de música 
(flauta) e teatro Pescadores da Turma da Música TAT na Fazendinha 



FESTA F1, 25 DE JUNHO 
Turno da manhã, 8h 
Turno da tarde, 16h30 

PANTERA COR DE ROSA  
NO ZOOLÓGICO 

Os detetives da Turma da Pantera Cor de 
Rosa encontraram muitas pistas no Zoológi-
co. Muito animados, fizeram um registro co-
letivo do passeio: 
 

"Assim que chegamos vimos pegadas de 
urso. Fomos para a Fazendinha, demos co-
mida para a vaca e a vaca Safira deu beijo 
em algumas crianças. 

A gente tocou na cobra, no rato, no ju-
mento e na égua. Achamos a girafa e o ele-
fante muito suspeitos e esse até agora é o 
informe da Turma da Pantera Cor de Rosa!" 

OS "SALTIMBREMENS" MISTERIOSOS 
A Turma do Mistério está muito envolvida 

com a História dos Músicos de Bremen. Nes-
ta semana começaram a fazer um reconto 
da história no caderno. Embalados pelas 
músicas dos Saltimbancos, se envolveram 
com as produções de artes que farão parte 
da montagem da peça "Os Saltimbre-
mens" (nome inventado por eles para o re-
conto que fizemos). Muitos novos materiais 
foram apresentados, aquarela pastosa, mus-
go seco, anilina, nanquim, penas, fita, etc... 

Assistimos ao filme "Os Saltimbancos Tra-
palhões", na Pereirinha, e aproveitamos para 
rever amigos, matar as saudades do acon-
chego de lá e contar sobre os novos aprendi-
zados dessa turma que cresceu tanto. 

Recebemos um novo amigo. Seja bem 
vindo, Rafael. 

FEITO COM MILHO 
A F2T está estudando sobre o milho e 

descobrindo informações preciosas sobre 
esse importante cereal. 

Durante a semana a turma fez um delicio-
so lanche coletivo com diferentes alimentos 
que levam milho em seu preparo. Aproveita-
ram para conhecer um pouco da culinária 
brasileira e registrar algumas receitas. 

Para enriquecer o tema, receberam a Ci-
da, auxiliar da Pereirinha, que veio ensinar a 
fazer bonecas com espiga de milho. As cri-
anças adoraram debulhar a espiga e carac-
terizar os novos brinquedos. 

PASSEIOS DAS F2 
Na próxima quinta-feira iremos à Casa do 

ças e a vida de Antonio, um menino nascido 
na roça. Mas conta de um jeito diferente, 
encharcado de poesia. 

Sua leitura diária se tornou um momento 
esperado! Um capítulo após o outro, mergu-
lhos num cenário de encanto e beleza! 
Quando terminamos a leitura, as crianças 
escreveram alguns comentários: 
 

"Eu amei o livro!" 
Beatriz Uzeda 

"Ótimo!" 
Tiago 

Panteras Cor de Rosa no Zoológico 

Cida visita a F2T 
Pontal para um encontro com a arte popular. 
Daremos especial atenção às produções dos 
artistas que retratam os trabalhos e ofíc ios 
da zona rural. 

MUITA HISTÓRIA 
Desde o comecinho do ano temos o hábi-

to, na F2M, de ler, ouvir e contar muitas his-
tórias após o recreio. 

Há dois meses nosso livro de cabeceira é 
Indez, uma pérola de Bartolomeu Campos 
de Queiroz. Nele o autor conta as lembran-



17  TEREZA DUTRA R DE M NEVES       TDT 
18  RODRIGO SILVA AFFONSO            F4MB 
18  ANTONIO CONDE JANEQUINE         TDM 
18  DORA DE AZEVEDO A L BARBOSA   F3T 
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20  RAONI DE OLIVEIRA C DA SILVA      AUX 
20  CLARA DE ASSIS AZEVEDO TANG   F1M 
 

Aniversários 
de 16 a 22/6 

"Muito desenvolvida, bonita e poética. A-
chei que Bartolomeu conseguiu botar essa 
história no papel!" 

Fernanda 
O fim de uma história é o gostinho de 

quero mais! O autor do momento é Lobato e 
o seu Sítio do Pica-Pau Amarelo... 

PIQUES 
As crianças de F2T se divertiram e deram 

muitas gargalhadas com os piques nunca-
três e rabo, onde puderam experimentar ou-
tras parcerias e também uma forma diferente 
de locomoção no espaço do Pereirão. 

LUDI E A FAMÍLIA REAL 
"D. Pedro I, ainda criança, jogando futebol 

com uma menina?! 
Um telefone celular tocando nas ruas do 

Rio, em pleno século XIX!?" 
Tudo isso acontece na nova aventura da 

Ludi, personagem criada pela escritora Luci-
ana Sandroni. 

O livro "Ludi - Na chegada e no Bota- fora 
da família real", da ed Manati, será a próxi-
ma adoção das F3. É um livro para fruição e 
bate-papo, para ser lido também em casa, 
no aconchego do sofá, de pés descalços. 

NAVIO NEGREIRO 
No dia 6 de junho, nós da F4T recebemos 

a visita do Anselmo. 
Ele nos mostrou dois livros do poeta Cas-

tro Alves, que viveu durante a época da es-
cravidão. Ele era contra a escravidão e fazia 
poemas protestando. O mais famoso foi o 
"Navio Negreiro". 

Na Biblioteca, Anselmo recitou para nós 
este poema. O poema é muito bonito e infor-
mativo, cheio de palavras difíceis. 

No final, o Anselmo brincou com a gente 
para descobrirmos o significado dessas pala-
vras. 

Nós adoramos a visita e achamos que foi 
importante conhecermos esse poema para 
os nossos estudos sobre o trabalho escravo 
no Brasil. 

Texto coletivo F4T 

TABUADA 
As F4 continuam animadas com as tabua-

das! No caderno, estão montando tabelas, 
descobrindo mais relações e regularidades e 
agora vão começar a decorá-las. O dever de 
casa, para a próxima terça-feira, será memo-
rizar a tabuadas do 2 e do 3 para uma brin-
cadeira em sala de aula. 

BEATLES E DA VINCI NA F5M 
A semana terminou com o passeio ao 

Centro Cultural da Justiça Federal Fomos 
ver a exposição "Reciclando o Olhar". 

Mas foram dias de muito trabalho esses 
de junho: em Português começamos a fazer 
um glossário, nas últimas páginas do cader-
no, e agora teremos um resumo das princi-
pais regras gramaticais. Logo logo os adjeti-
vos compostos e as locuções adjetivas, novi-
dades para a turma, vão parar no glossário 
também. 

A hard day's night, dos Beatles, é o "hit" 
que tem animado as últimas aulas de Inglês. 

Começamos "frações" e todo mundo ficou 
entusiasmado com esse estudo, principal-
mente porque as primeiras atividades foram 
com coleções curiosas trazidas pelos alunos. 

Moema está concluindo o clipe e já de-
mos a partida para um novo trabalho de ar-
tes. As invenções de Leonardo da Vinci vão 
ocupar nossas próximas aulas e a idéia é, a 
partir de estudos, esboços e projetos, partir 
para a construção de protótipos de máquinas 
originais. Quem sabe os conhecimentos de 
Física que vamos adquirir nas experiências 
de Projeto podem ajudar? Afinal, descobri-
mos que somos físicos desde pequenos... 

O Coral está em ritmo de ensaio para a 
Mostra de Artes e, por isso, recuperamos o 
repertório mais antigo para cantar e tocar 
afinadinhos! 

Vem aí um casamento que promete arran-
car risos e lágrimas! Nas aulas de Teatro e 
Projeto os alunos começaram a fazer o texto 
do casório da festa junina. Só vendo a ani-
mação! 

Luisa 

F5TA RECICLA O OLHAR 
"Nesta quarta-feira, dia 11, a F5TA foi a 

uma exposição chamada "Reciclando o o-
lhar", no Centro Cultural da Justiça Federal. 

O artista expositor era Sérgio Cezar que 
criou a favela "Portelinha" (da novela Duas 
Caras) em miniatura. 

Logo na entrada, encontramos miniaturas 
com 3.500 barracos, num total de 14.000 
janelas. Para montá-la, um grupo de nove 
pessoas demorou 28 dias! 

As pessoas que nos receberam, lançaram 
o desafio de encontrar um sabonete, um ca-
chorro e bananas na maquete. 

Depois, assistimos a um vídeo que mos-
trava a produção da maquete e também a 
abertura de "Duas Caras" que não foi ao ar 

na Rede Globo. 
No final do passeio, fomos convidados a 

fazer nossas casinhas com papelão e suca-
ta. A nossa turma adorou o passeio." 

Bento, Luigi e Igor 

DE TODOS 
O OVO DE COLOMBO 

As alunas Clara Mendes (F1M) e Manuela 
Martins (F2T) estão participando da peça "O 
Ovo de Colombo", em cartaz no Sesc Tijuca, 
sábados e domingos às 17h. Estão todos 
convidados! 

ACHADOS E PERDIDOS 
João (TDT) perdeu, na semana passada, 

seu pote de lanche com um desenho do fil-
me "Carros". Caso alguém o encontre, favor 
entregar na secretaria da Pereirinha. 

F5TA no CCJF 


