
crianças, nos falou sobre a importância das 
frutas para a nossa alimentação. Foi uma 
visita bem gostosa! 

Vejam só o que nossos pequenos conta-
ram sobre o passeio da semana passada: 
 

“Nós fomos ao Museu do Folclore. Lá, 
vimos uma noiva grande e uns bonecos do 
circo e do carnaval que se mexiam. Também 
vimos uma roupa de vaqueiro e bois de vá-
rios tamanhos. 

Algumas crianças ficaram com medo das 
máscaras e outras não. Foi um passeio di-
vertido!” 

Texto coletivo 

"CHAMA REBOLO PRÁ REBOLAR!" 
É com muita animação que a Turma do 

Bombeiro está ensaiando a dança para o 
Auto do Boi da Lua.Também estamos produ-
zindo trabalhos de artes muito coloridos, ins-
pirados nos festejos juninos. 

Para quem ainda não teve tempo de pro-
videnciar, pedimos que envie, sem falta, na 
próxima segunda-feira, o chapéu de palha 
que será usado no dia da festa para enfeitar-
mos com as crianças. 

PASSEIO ADIADO 
Por causa da chuva, o passeio da Turma 

da Fábrica à Lagoa foi adiado para a próxi-
ma segunda-feira. O lanche será coletivo e o 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

BUMBA MEU BOI LUA! 
Depois de conhecer o mito do Boizinho de 

S. João, a Pereirinha se prepara para apre-
sentar, com o Grupo Trança de Folia, o Auto 
do Boi da Lua. Inspirado no "bumba meu 
boi" de várias regiões do Brasil, as crianças 
interagem com os personagens clássicos da 
trama como o Pai-Francisco, a Catirina, o 
boi, o coronel, as burrinhas, os rebolos, o dr. 
Pinico Branco e a curandeira Margarida de 
Colocó, proporcionando momentos engraça-
dos e dramáticos. O auto de boi é uma gran-
de brincadeira onde ficam expostas as rela-
ções socio-culturais e o misticismo de nosso 
povo. Em breve os professores enviarão su-
gestões de como caracterizar as crianças. 

MILHO PARA A LUA 
Nesta semana, as crianças da Turma da 

Lua apreciaram imagens do artista plástico 
Erico Santos que, entre outras coisas, pintou 
agricultores no milharal. Conversamos sobre 
esse alimento apreciado por muitos de nós e 
que também está presente em alguns pratos 
típicos dos festejos juninos. Além disso, a 
turma viveu um momento especial: nossa 

querida Cidoca confeccionou uma boneca de 
sabugo de milho seco e nos contou algumas 
histórias de quando morava no interior. Brin-
damos o momento saboreando uma gostosa 
pipoca! 

"VEM MEU BOI BONITO..." 
As crianças da Turma do Carro chegaram 

na roça e descobriram muitas novidades. 
Assistiram a um vídeo-animação com uma 
história que se passava numa fazendinha, 
com seus trabalhadores e animais. Também 
conheceram a história da Galinha Ruiva e se 
divertiram com as danças do boizinho de 
São João. 

Chegou o momento da confecção da fan-
tasia para a apresentação do Auto do Boi da 
Lua. Pedimos aos pais que enviem, na próxi-
ma segunda-feira, um metro de tecido xa-
drez, de qualquer cor, e uma caixa de leite 
longa vida vazia. 

PÃO E MUSEU PARA FESTA 
Maria Claudia, mãe do Joaquim (TBT), 

nutricionista, veio fazer um pão com a Turma 
da Festa. Ela trouxe a massa de casa e as 
crianças ajudaram a finalizá-la. Amassaram, 
esticaram, apertaram e colocaram passa, 
damasco, castanha e outras frutas secas. Na 
hora do lanche a “cozinheira” nos deu a hon-
ra de sua companhia e, sentada junto às 
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tas com o seu cavaquinho. 
A turma viu a “Escada da Vida” e vários 

bonequinhos que representavam as profis-
sões e lindas coroas penduradas. 

Também vimos bonecos que se mexiam 
no circo “pé de chulé”, numa geringonça do 
artista Adauto, e um realejo que quando aca-
bava de tocar música mostrava uma mensa-
gem que um passarinho trazia. 

Tinha uma bonequinha que estava baten-
do um pilão. Nós cantamos a música “Tanta 
gente prá comer, e eu só prá socar prá ela." 
E tinha também uma lavadeira feita de argila 
que estava lavando roupa no rio. Nós canta-
mos a música da lavadeira para ela. 

No final, participamos de um teatro que 
era do boi bumbá. 

O passeio foi legal e maravilhoso! 
Turma da Música 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

APOIO PEDAGÓGICO 
Há alguns anos, na primeira semana das 

férias de julho, temos convidado alguns de 
nossos alunos (de F1 a F5) para participa-
rem de um apoio pedagógico em Língua e 
Matemática. São quatro encontros (de terça 
a sexta) de duas horas que, pelo número 
reduzido de crianças, nos permite uma apro-
ximação maior de suas possibilidades e difi-
culdades pedagógicas para melhor adequar 
nossas mediações no dia-a-dia de sala de 
aula. Trata-se de um convite, sem caráter 
obrigatório, mas que deve ser considerado 
pelas famílias, pois de uma forma geral os 
resultados desses encontros com a profes-
sora da turma têm sido muito positivos. Os 
professores, junto à Orientação Educacional, 

uso do uniforme é imprescindível. Nós todos 
estamos torcendo para que seja uma bela 
tarde de sol! 

A GALINHA RUIVA 
A Turma da Abelha assistiu a um vídeo 

sobre um animal muito simpático, que queria 
a ajuda de seus amigos para preparar um 
bolo de milho: a Galinha Ruiva. Logo depois, 
inspirados nessa história, fizemos o nosso 
próprio bolo junto com a Turma do Bombei-
ro, consultando uma receita e aproveitando 
para introduzir noções de quantidade. Foi 
uma delícia! 

Na próxima terça-feira, iremos ao Museu 
de Arte Naiff. O lanche será individual. 

SÃO JOÃO 
Na última quarta-feira, dia de São João, 

Liseane, mãe da Rafaela (TDT), veio super 
animada contar à Turma da Mágica um pou-
co sobre os festejos em homenagem a São 
João, em Pernambuco. Mostrou alguns ade-
reços típicos e muitos CDs. Montamos uma 
quadrilha com direito a grande roda e a cara-
col, na biblioteca. Também tivemos um lan-
che especial que foi um sucesso! As crian-
ças tiveram oportunidade de experimentar 
uma diversidade grande de comidas típicas 
das festas juninas como curau, arroz doce, 
milho, pé de moleque, além de um delicioso 
bolo de milho feito pela turma. O encontro foi 
muito divertido! 

Na próxima quinta-feira, iremos ao Museu 
da Casa do Pontal. 

UMA HISTÓRIA NO MUSEU 
A Turma da Música foi ao Museu Casa do 

Pontal. 
Lá, fomos recebidos pela guia Juliana, 

que cantava muito bem várias músicas boni-

através de uma avaliação cuidadosa, sele-
cionarão as crianças que podem se benefici-
ar desse apoio e as famílias receberão, nas 
próximas duas semanas, uma circular com 
os horários de cada turno e um canhoto para 
confirmar ou não a participação de seus fi-
lhos. 

INGLÊS NAS F1 
As turmas de F1 exploraram bastante o 

novo vocabulário relacionado aos profissio-
nais que encontramos em nosso dia-a-dia, 
no bairro e na escola, com registros nos ca-
dernos, fichas, brincadeiras e imagens. Pas-
seamos e visitamos cada cantinho da Sá 
Pereira para que pudéssemos fotografar os 
funcionários exercendo suas funções. Foram 
muitas atividades com as fotos tiradas por 
eles dos trabalhadores da escola, entre elas 
a montagem de painéis da 'Sá Pereira Scho-
ol', que estão expostos na sala da turma. No 
momento, estamos trabalhando com a 
"magic box" e aproveitamos para agradecer 
os empréstimos dos pais. As crianças tam-
bém assistiram a um vídeo chamado "Magic 
job box", no site www.br.youtube.com. 

AS FESTAS DAS F1 
As crianças da Turma do Mistério e da 

Pantera Cor de Rosa ficaram muito felizes 
com a Festa Pedagógica. Foram muitos in-
vestimentos: a leitura cuidadosa das diferen-
tes versões, a construção das cenas nas 
aulas de artes, a montagem das coreografias 
nas aulas de Expressão Corporal e os ensai-
os da música com a Manu. 

Receber as famílias e partilhar esses mo-
mentos é importantíssimo para nossos pe-
quenos. Comemoramos com muitos beijos, 
abraços e um delicioso lanche coletivo. 

Continuaremos nossa pesquisa para des-

Liseane em visita à Turma da Mágica Maria Cláudia fazendo pão para a Turma da Festa 



cobrir que bicho mandou a carta. 
Mas já temos uma pista... ele deve ser tão 

animado quanto os nossos músicos. 
Pedimos às famílias que mandem a fanta-

sia na próxima sexta-feira pois fomos convi-
dados a apresentar a peça na Pereirinha. 

F2T NO MUSEU 
"Nós fomos ao museu de arte popular Ca-

sa do Pontal ver algumas esculturas de tra-
balhadores do campo e da cidade. As obras 
dos artistas eram muito criativas. 

Tinham obras de madeira, de Antonio de 
Oliveira, e de barro, de Noemisa e do Mestre 
Viatalino. 

Descobrimos que Noemisa fazia seus tra-
balhos só com as cores bege, branca e ver-
melha, que retirava da terra. 

Vimos a escada da vida, geringonças e 
muitas esculturas de pessoas trabalhando 
na roça: debulhavam espigas, pilavam café e 
vendiam coisas. No final, assistimos a um 
teatro do Boi Bumbá e ganhamos um pre-
sente que para sempre vai ficar: o aprendi-
zado e a lembrança daquele lindo lugar!" 

Texto coletivo (veja foto no “site”) 

PENERÔ XEREM! 
A F2M está às voltas com os conhecimen-

tos sobre o cultivo e a colheita do milho. 
"Oi pisa o milho 
penerô xerém..." 
A cantoria anda tão animada que é capaz 

de fazer parte do nosso arraiá! 
E quem é? Quem é? 
É "filho" de Lobato e é feito de espiga de 

milho! Este mesmo, Visconde Sabugosa! Ele 
saiu do Sítio e está entre nós! 

As crianças andam ainda mais criativas, 
escrevendo boas histórias sobre ele e os 

gostamos. Demos muito "duro" nessa mos-
tra, mas valeu a pena!!" 

Dora F4T 
"Eu adorei a nossa Mostra de Artes por-

que eu senti que os adultos estavam gostan-
do e porque a festa estava muito animada, 
com as pessoas rindo, cantando e chorando. 
No final, recebemos muitos elogios. 

Foi muito legal!" 
Gabriel F4T 

"Foi muito legal, a gente cantou, atuou e 
dançou. Ter a experiência de fazer isso tudo 
com esses professores legais, foi muito di-
vertido. 

Fizemos um trabalho coletivo que foi a-
plaudido por vários pais e mães. 

Enfim, foi muito bom!" 
João Pedro F4T 

FAZENDA PONTE ALTA 
O passeio à fazenda em Barra do Piraí, 

para completar os estudos sobre o trabalho 
escravo, das F4, rendeu muitos frutos, quer 
dizer, textos. Veja alguns no site. 

CASAMENTO DAS F5 
Misturando tradição e acontecimentos do 

nosso dia-a-dia, com as últimas notícias e 
fofocas da mídia, as F5 escrevem o enredo 
de seus casamentos caipiras, com a ajuda 
dos professores de Projeto e Teatro. Aliás, 
este ano será diferente e mais divertido ain-
da: as duas turmas da tarde estão juntas, 
não apenas na performance, mas também 
no processo coletivo de sugestões de textos 
e personagens. Certamente será de "arrom-
ba"! 

Como temos feito há dois anos, o casa-
mento das F5 acontecerá aqui mesmo na 
escola, para garantir as condições necessá-
rias de apreciação e escuta das famílias, o 

Festa pedagógica da F1M e F1t (veja outras no “site” 

tantos personagens do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo. Os textos estão nos cadernos. 

Falando em textos e leituras, já iniciamos 
o livro "Bem do seu Tamanho", de Ana Maria 
Machado. 

Quem ainda não trouxe, deve providenci-
ar com urgência! 

F3 VAI A PETRÓPOLIS 
Na próxima terça-feira, como combinado 

na circular, as F3 irão ao Museu Imperial de 
Petrópolis. Para favorecer o aproveitamento 
do passeio, aí vão alguns lembrentes: 

Vir agasalhado. 
Para quem enjoa, e tem recomendação 

de pediatra, tomar um remédio antes da via-
gem. 

Para quem utiliza transporte escolar, é 
importante entrar em contato com a empresa 
e nos comunicar quem virá buscar a criança. 

O almoço está incluido no pacote mas, o 
lanche fica por conta das famílias. Pedimos 
que nesse dia especial todos tragam, além 
do sólido, bebidas em embalagens descartá-
veis. 

Chegar na escola às 8h45. 
O valor combinado será cobrado no próxi-

mo boleto de pagamento. 

LITERATURA NA F3 
Na próxima semana, começaremos a lei-

tura do livro "Ludi - Na chegada e no bota 
fora da família real", ed. Manati. Quem ainda 
não trouxe, aproveite o fim de semana para 
providenciar. 

SOBRE A MOSTRA DE ARTES 
"Puxa, passou tão rápido que deu vontade 

de mais um pouquinho!" 
Renata F4MB 

"Eu amei a festa! Acho que todos nós 
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Aniversários 
de 30/6 a 6/7 

que percebemos que se perdiam quando o 
realizávamos no meio da festa coletiva. A 
data prevista é quinta-feira, 10 de julho, às 
8h para o turno da manhã e às 16h para o 
turno da tarde. A apresentação será aberta 
apenas para as outras turmas da escola e as 
famílias das turmas de F5. 

Aguardem as sugestões de fantasia. 

APOSTILA DE LITERATURA 
A F5M começou a trabalhar com a aposti-

la de literatura. Ela organiza os diferentes 
tipos de texto que encontramos na escola e 
em nosso dia-a-dia, apresentando suas prin-
cipais características. Nossas leituras come-
çaram pelas crônicas, que têm divertido mui-
to nossas manhãs. A tarefa para o final de 
semana é selecionar, com a ajuda da famí-
lia, uma crônica inédita para a turma analisar 
e se divertir. 

MAC 
Na próxima quarta-feira a F5M irá ao 

MAC visitar a exposição Poetas da Cor. Co-
mo é distante, sairemos bem cedinho. Fi-
quem de olho na meteorologia para trazer 
agasalho se a temperatura cair. 

APOSTILA, CASAMENTO, PASSEIO 
O que estas três coisas têm em comum? 

Nada. Apenas fizeram parte dos assuntos 
tratados pela F5TA. 

A apostila de Literatura inaugurou a se-
mana trazendo-nos a Crônica como convida-
da especial. Embora já tivéssemos iniciado, 
agora ela nos chega com um novo sabor e 
toque de graça. Lê, escreve, inventa uma 
moda aqui, outra ali, e já fomos buscando 
mil assuntos para ilustrar nosso Casamento 
na Roça. 

Finalmente, na próxima quarta-feira, visi-

taremos o MAC - Museu de Arte Comtempo-
rânea, em Niterói, para assistir à exposiçao 
"Poetas da Cor", junto com Moema, profes-
sora de artes. 

EXPLICANDO MELHOR 
A meninada da F5TB leva hoje boa parte 

das fichas, apostilas e testes que realizou 
durante o semestre. A Apostila da Emília e a 
que inicia nosso estudo sobre Física continu-
arão na escola. Junto com as fichas corrigi-
das, com sinalizações coloridas e bilheti-
nhos, as crianças levam um roteiro para que 
possam avaliar todo este material. O roteiro 
propõem questões que dizem respeito à a-
prendizagem dos conceitos, procedimentos, 
conteúdos e, também, questões que dizem 
respeito ao capricho, ao cuidado e à dedica-
ção de cada um. O roteiro está colado no 
caderno, e a idéia é que o registro seja feito 
ali mesmo. 

Sobre a apostila de literatura, a nossa in-
tenção é que ela possa nos acompanhar 
durante todo o segundo o semestre. Conti-
nuamos esperando empréstimos para reche-
ar a nossa caixa de poesia. Começamos a 
nossa “brincadeira” poética com os Haicais. 
Quem tiver um material bacana será muito 
bem-vindo 

TORNEIO DE FUTEBOL E QUEIMADO 
O torneio de futebol e queimado come-

çou! 
Nossas equipes estão afinadas e anima-

das em suas torcidas, e as emoções à flor 
da pele. 

DE TODOS 
TEATRO 

Flávia Leão, mãe de Bento (F5TA) e To-

maz (F2T) fez o figurino da peça "Um garoto 
chamado Rorberto", de Gabriel Pensador e 
direção de Sura Berditchevsky, em cartaz no 
teatro Oi Futuro, nos finais de semana, às 16 
horas. Flávia vai ficar contente de ver a me-
ninada prestigiando seu trabalho, que tem 
inspiração na arte Popular Brasileira e na 
Arte Naif.  

PARTICIPE! 
O 6º Festival de Intercâmbio de Lingua-

gem tem sua abertura oficial amanhã, às 20 
horas, no Teatro João Caetano, com apre-
sentação da Cia Philipe Genty, La fin des 
terres. Acompanhe a programação nos jor-
nais. 

FAZENDO ARTES 
Lara, mãe da Luana (F1T) convida as cri-

anças para participarem do último encontro 
de junho "Fazendo Artes", sábado às 16 ho-
ras. Maiores informações pelos telefones 
9121- 3458 e 2512-9228. 

Chegada das F4 na Fazenda Ponte Alta (veja outras no “site”) Apresentação do Coral  (veja fotos da Mostra no “site”) 


