
projeto, "Em busca dos dinossauros", as-
sunto recorrente em nossas rodas de con-
versa no primeiro semestre. Aproveitare-
mos o enorme interesse por esse tema 
para conhecer o trabalho do paleontólogo 
e de outros profissionais envolvidos em 
suas expedições. Preparamos uma caixa 
da turma para guardar o material que as 
crianças já estão trazendo de casa. O te-
ma vem mobilizando o grupo, que logo 
lançou uma dúvida: será que os dinossau-
ros existem hoje em dia ou não? Algumas 
crianças colocaram para o grupo suas 
conclusões: 
 

"Um meteoro caiu na terra e os dinos-
sauros desapareceram há muitos anos 
atrás." 

José 
"Um monstro maior que os dinossauros 

engoliu todos eles." 
Antonio Lins 

"Os dinossauros desapareceram por-

PARA TODOS 
DE ONDE VIERAM? 

Nem bem retomamos as aulas e já co-
meçamos a receber queixas de pais de-
sesperados que passaram o período de 
férias tratando a cabeça de seus filhos. 
Acreditem, se quiserem, que em apenas 
oito dias de aula, as crianças tratadas já 
foram reinfestadas! Precisamos contar 
com a ajuda de todos! Esses piolhos não 
moram na escola. Estão sendo criados 
por algumas famílias que precisam tomar 
a iniciativa de combatê-los com urgência. 
Não é papel da escola cuidar de piolhos! 
Já assumimos um tanto desse cuidar que 
deveria ser das famílias, mas nos recus a-
mos a parar nossas atividades para pas-
sar o pente fino.  

Pedimos um esforço coletivo. Piolho é 
um parasita que traz prejuízos à saúde e 
ao bem estar das crianças. Precisa ser 
levado a sério.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

LIVROS EMPRESTADOS 
Será que não ficou esquecido, na prate-

leira de casa, algum exemplar da bibliote-
ca da escola? Contamos com o esforço de 
todos para recuperarmos nosso acervo. 
Conservar e manter são atitudes impor-
tantes para que possamos garantir a qua-
lidade e a variedade dos empréstimos se-
manais. 

A TODO VAPOR! 
As crianças da Turma da Lua retorna-

ram das férias repletas de saudade e ale-
gria e estão descobrindo, cada vez mais, 
o prazer das parcerias. Em diferentes es-
paços e momentos da rotina, temos visto 
nossos meninos e meninas, mais cresci-
dos, em conversas animadas, trocando 
informações. Aproveitamos todo esse cli-

ma para trazer as brincadeiras coletivas 
que estimulam a cooperação, a solidarie-
dade e o carinho. Em breve, divulgaremos 
nosso próximo tema de pesquisa para es-
te semestre.  

NOVO PROJETO 
As crianças da Turma do Carro retorna-

ram das férias com disposição e alegria. 
Nossos pequenos brincam matando a 
saudade e, nesse clima gostoso de reen-
contro, recebem, com carinho, duas novas 
amigas: Iara e Vitória.  

Na próxima semana vamos iniciar o pri-
meiro projeto da turma. Pretendemos ex-
plorar histórias e músicas relacionadas ao 
trabalho e seus profissionais, procurando 
garantir uma diversidade de gêneros lite-
rários e ritmos. Mais notícias em breve! 

DINOSSAUROS NA FESTA 
Foi com alegria que a Turma da Festa 

comemorou a escolha do nosso próximo 
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PROJETO NOVO 
As crianças da Turma da Abelha volta-

ram felizes e animadas das férias. Logo 
no primeiro dia visitaram todos os espaços 
da escola e aproveitaram para listar as 
novidades de cada um. 

Começamos a conversar sobre um dos 
profissionais que iremos pesquisar: o guia 
turístico. Para sabermos mais sobre ele, 
conversaremos com o José, pai do Sebas-
tião (TCM), que é guia.  

Na próxima quarta-feira ele nos condu-
zirá, em uma trilha, no Parque Lage. Ta m-
bém nos contou que essa trilha é leve pa-
ra os pequenos e que tem uma pequena 
queda d'água, adequada para que se re-
fresquem. Pedimos, então, que as crian-
ças venham com roupa de banho, por bai-
xo do uniforme, que tragam uma toalha de 
rosto na mochila e com repelente passado 

que eles se perderam na flo-
resta". 

João Eduardo 

DE OLHO NO TRABALHO 
A capa da nova agenda 

despertou a curiosidade e a 
imaginação das crianças da 
Turma do Bombeiro. Enquan-
to coloríamos as fotos dos 
trabalhadores, nossos peque-
nos brinc avam de adivinhar o 
que cada um estava fazendo. 
No meio da conversa, Fran-
cisco disse: "Quando eu cres-
cer também vou trabalhar." A 
partir dessa fala, todos come-
çaram a dizer com o que gos-
tariam de trabalhar... 

 
"Eu vou ser doutora de ani-

mais" 
Helena 

"Bailarina" 
Antonia  

"Meu trabalho é cozinhar"  
Mariana 

"Vou ser  bombei ra-
bailarina"  

Sofia M. 
 
Atendendo ao desejo das 

crianças, já manifestado no 
final do semestre passado, 
vamos iniciar nossa pesquisa 
sobre o trabalho dos pais da 
turma. Para inaugurar o novo 
projeto, já agendamos nosso 
primeiro passeio. Na próxima terça-feira 
iremos conhecer a redação do Jornal "O 
Globo". Lá, seremos ciceroneados pela 
Nani, que é jornalista e mãe da Antonia 
(TBM) e do Vicente (TBM). 

NOVAS  DESCOBERTAS 
A volta às aulas foi marcada por abra-

ços, sorrisos e muitas histórias na Turma 
da Fábrica. As crianças contaram sobre 
as viagens, os passeios e as muitas expe-
riências que viveram durante as férias 
com suas famílias. Agora, com as energi-
as recarregadas, vamos dar início ao nos-
so novo projeto. Numa aventura pelo es-
paço sideral, vamos conhecer um pouco 
mais sobre o trabalho fascinante dos as-
tronautas e astrônomos. Aguardem notí-
cias. Nosso foguete já vai decolar!  

no corpo. Depois da caminha-
da, faremos um piquenique 
no parquinho. O lanche será 
coletivo. 

INVENÇÕES 
A Turma da Mágica voltou 
animada e com vontade de 
trabalhar. Já começamos a 
pensar sobre o novo projeto, 
que está brotando aos pou-
quinhos, através de conver-
sas e leituras em livros e jor-
nais. Nosso estudo terá como 
foco principal as invenções 
que facilitaram o trabalho hu-
mano. Para incrementar nos-
sas pesquisas iniciais esta-
mos enviando, para os pais, 
algumas perguntas sobre o 
tema. Aguardamos as respos-
tas na semana que vem. 

QUANDO CRESCER,  
QUERO SER... 
A partir da reflexão sobre o 
profissional que gostariam de 
ser quando crescerem, as cri-
anças da Turma da Música 
estão fazendo uma listagem 
dos seus desejos para poder-
mos organizar a nossa pes-
quisa. Compartilhar sonhos 
tem sido uma prática muito 
gostosa. A idéia de elaborar 
um livro que retrate essas in-
tenções deixou o grupo muito 
animado.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

CARTOLA 
As crianças das F1 receberam uma cer-

tidão de nascimento misteriosa. 
Todos ficaram atentos tentando desco-

brir quem era Angenor de Oliveira.  
Depois de muita discussão, descobri-

ram a identidade! Era Cartola! 
Assim, iniciamos nosso estudo sobre 

esse grande compositor brasileiro. 

DE VOLTA! 
Nossas crianças retornaram das férias 

felizes e curiosas por novidades. Agora, 
passada a euforia do retorno, devagari-
nho, vamos começando a trilhar nosso 

Contagem regressiva par os foguetes da Turma da Fábrica  



caminho como ensaio para nosso projeto. 
Também vamos iniciar aprendizagens im-
portantes da série, como a mudança de 
letra. Uma pequena apostila apresentará 
os tortuosos e fascinantes movimentos da 
letra cursiva. 

MATEMÁTICA NAS  F2 
Pouco a pouco, as crianças do segundo 

ano vêm se apropriando das regularida-
des do nosso sistema de numeração.  

Os jogos e materiais concretos ajudam 
a entender a construção dos números e 
tornam a matemática mais significativa. 

Agora, é a vez do material dourado. Jo-
gando e experimentando, o grupo tem am-
pliado seus conhecimentos a respeito dos 
agrupamentos e do valor dos números. 

Assim, registrar e operar numerais ga-
nha mais sentido.  

MUDANÇA DE TURNO NA F2T 
Diante do projeto da F2T, gostaríamos 

muito de visitar o Zoológico, caminhando 
pelos bastidores e observando os tratado-
res, a maternidade, os veterinários e muito 
mais. É uma grande oportunidade para 
todos mas, só é possível durante a ma-

medicina e no conceito de saúde nesses 
duzentos anos: das práticas de cura dos 
índios e escravos à preocupação com a 
saúde pública. 

O livro, de Luciana Sandroni, Ed Sala-
mandra, pode ser encomendado na Pape-
laria Papel aos Pedaços, no Largo dos 
Leões, e na Livraria Exceler, na rua Capi-
tão Salomão.  

ESTUDAR TABUADA 
Esta semana as crianças das F4 con-

feccionaram tabuadas para serem guarda-
das em casa, fixadas em seus murais ou 
escrivaninhas. 

O objetivo é que possam, aos poucos, 
estudá-las e aprendê-las. 

Na próxima terça-feira, vamos fazer u-
ma sabatina com as meninas e logo de-
pois será a vez dos meninos. 

Preparem-se!  

APRESENTAÇÃO 
Com muito empenho as F4 prepararam 

para hoje uma apresentação para as cri-
anças das F3, contando um pouco do que 
aprenderam no primeiro semestre a res-
peito do trabalho escravo no Brasil e da 
cultura africana.  

Muito organizados, traçaram um roteiro 
do que queriam contar e produziram suas 
falas. Como estão sabidos! 
 

Matemática na F2T  

nhã. Por isso, propomos u-
ma mudança de horário. No 
dia 12 de setembro as crian-
ças viriam apenas para o 
turno da manhã, sairíamos 
às 8 horas e voltaríamos às 
11h45. Aguardamos, pelas 
agendas, respostas de vo-
cês sobre possibilidade de 
mudança de horário escolar 
nesse dia.  

LUDI DE VOLTA NAS F3 
Através do livro "Ludi na re-
volta da vacina", adotado 
pelas turmas, as crianças 
vão acompanhar a aventura 
da família Manso e de Ludi, 
agora no início do século 
XX, quando o cientista Os-
waldo Cruz se vê às voltas 
com a revolta popular contra 
a vacina obrigatória. Essa 
leitura nos ajudará a fazer 
uma ponte entre o passado 
e o presente, entre o projeto 
do primeiro semestre e o 
atual. Partiremos da situa-
ção precária de higiene e 
saneamento no Brasil colo-

nial da corte portuguesa para observar 
algumas transformações significativas na 

Apoio temático da F5TB  



11  MIGUEL WERNECK V MOLL ALVES   F3T 
11  ANDREA NIVEA NEVES SANTOS   PROF 
12  ANTONIA W DE CARVALHO           F5TA 
12  PEDRO CO DO RÊGO VALENÇA      TDM 
13  FRANCISCO NERY ABRANTES         F3T 
13  MARIA REZENDE COUTINHO          F3M 
13  LUANA DEL RIO KODATO MELO      TDM 
14  NATÁLIA CARPENTER MODÉ           F4T 
14  RAFAEL CARDOSO ADAMCZYK       F2T 
15  LAURA A SANTA CLARA DE CASTROF2M 
17  RODRIGO A A MANZI MARINHO      F5M 
17  JOAO FELIPE ATTADEMO LIBERAL  TBT 
17  ANGELA MARIA Q DE QUEIROZ    PROF 
17  FRANCISCO ATTADEMO LIBERAL   TBT 
 

Aniversários 
de 11 a 17/8 

Para lembrar, novos livros para as F4 
1. Machado de Assis, Amelia Lacombe, Ed. 
Agir  
2. Eletrecidade, Coleção "O que é ?", Cia 
Editora Nacional  

APOIO F5TB 
Em nossos encontros nas aulas de a-

poio, estivemos muito envolvidos com u-
ma abordagem temática: "A vinda da famí-
lia real para o Brasil". A meninada do apoi-
o se dedicou e preparou uma pequena 
apresentação sobre o tema para o restan-
te da turma.  

DELÍRIOS COLETIVOS 
A F5TA deu asas à imaginação e, a 

partir da proposta de pesquisa sobre o 
desenvolvimento da evolução de um de-
terminado invento, resolveu reproduzir 
plasticamente alguns desses objetos. A 
idéia era acrescentar um detalhe a mais 
na invenção original. 

Com a apresentação de seminários, as 
crianças inauguram a etapa de criação de 
materiais / inventos para a Feira Moderna,  
uma iniciativa que partiu da própria turma.  

REORGANIZANDO 
A F5TB, de volta às aulas, em nossos 

encontros de Projeto, reorganizou a rotina, 
realizou alguns combinados de antes das 
férias e planejou os próximos passos. 

Inspirados em Millôr - Hai-Kais - a me-
ninada pôde criar os seus. A idéia é fazer 

uma coletânea com esses instantes de 
poesia.  

Depois de muito circularem, alguns li-
vros / poemas de nossa caixa de poesia 
ganham uma graça especial com uma re-
união de pequenas performances num 
alegre Sarau.  

PASSEIO À VISTA 
Na próxima semana, os alunos dos 

Quintos Anos farão um passeio à Pedra 
Bonita, com os guias do Moleque Mateiro. 
Precedido de um encontro / aula com os 
meninos, será uma pesquisa de campo, 
onde poderão observar alguns aspectos 
da Física, objeto do estudo das turmas. A 
F5TA irá na segunda-feira, a F5TB, na 
quinta e a F5M na sexta. O lanche será 
individual e a bebida deve vir em embala-
gem descartável. A roupa e o calçado de-
vem ser apropriados para aproveitarmos a 
trilha. Até lá!  

MAIS INVENÇÕES 
A pesquisa dos alunos da F5M foi ca-

prichada! Compartilhamos o progresso de 
inventos como a televisão, o automóvel e 
o telefone. Duas atividades deixaram a 
turma mais interessada pelas curiosidades 
da nossa língua: as palavras que admitem 
mais de um significado - como pelada, 
manga e colar - e as palavras importadas, 
que de tão usadas pelas bandas de cá, 
nem parecem ter vindo de outros países. 
É o caso do chofer, balé e boate.  

FRAÇÕES E ICEBERGS 
As turmas de Quinto Ano estão usando 

uma apostila sobre Frações que tem uma 
foto de um iceberg na capa. A imagem 
impressionante fez a turma relacionar 
seus conhecimentos sobre números fra-
cionários às partes visíveis e às submer-
sas dos gigantescos blocos de gelo. Ve-
jam a bem humorada charge que Tom, da 
F5TB, fez para o tema.  

CÂMBIO 
As crianças dos dois turnos têm partici-

pado de partidas de câmbio, uma adapta-
ção do voleibol. Os saques, passes, rodí-
zios e pontos proporcionaram muita vibra-
ção. Houve até quem já escolhesse sua 
posição de jogo, como Bernardo da F5TB: 
“Eu quero ser jogador de defesa”. 

DE TODOS 
MALU MILOCA 

Camila, mãe do nosso ex -aluno João 
Pedro Feijó, convida a todos para a inau-
guração de seu Brechó Infantil que fica no 
Centro Médico de Botafogo, Voluntários 
da Pátria, 445 / 221.  

COPPÉLIA 
Hoje, amanhã e domingo, às 20h e no 

dia 10 às 17h, estará em cartaz, no Thea-
tro Municipal, o Ballet Copélia, com dire-
ção de Dalal Achcar. Especialmente para 
a Turma da Fábrica, que apresentou uma 
coreografia inspirada nessa história em 
sua festa pedagógica do primeiro semes-
tre, talvez valha a pena ver. 

Iceberg e frações nas F5 (charge do Tom)  


