
Pedimos aos pais que nos enviem, na 
próxima semana, uma foto das crianças em 
que elas estejam sendo cuidadas. Pode ser 
no banho, sendo alimentadas, penteando os 
cabelos; de preferência, uma atual. 

Gostaríamos de lembar sobre o cuidado 
necessário com relação aos brinquedos que 
as crianças trazem de casa. É importante 
que tenham alguma relação com nossas 
pesquisas e que possam ser compartilhados 
com os amigos, promovendo interação.  

PALEONTÓLOGOS NA FESTA 
As crianças da Turma da Festa estão mui-

to bem informadas sobre a época dos dinos-
sauros. Enquanto líamos a matéria que saiu 
no jornal sobre a descoberta de um fóssil 
aqui no Brasil, faziam comentários sobre 
qual seria a sua espécie. Fizemos, então, 
um pequeno texto para organizar nossos 
estudos: 

"Os dinossauros carnívoros tinham man-
díbulas grandes com muitos dentes para co-
mer os outros dinos. Os que eram herbív o-
ros comiam folhas como este que existiu a-
qui no Brasil. Nós achamos que ele era mui-
to grande porque precisava ter um pescoço 
comprido para pegar as folhas das árvores. 
Os bichos que voavam na época dos dinos 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

QUANTA INVENÇÃO! 
A Turma da Mágica está fascinada com 

os objetos que têm aparecido na nossa sala. 
Estamos descobrindo como eram os telefo-
nes antigos, os LP's de música, os rádios, as 
televisões e outros eletrodomésticos. As cri-
anças têm se dado conta das transforma-
ções tecnológicas que ocorreram com esses 
objetos e têm se divertido muito imaginando 
como era a vida do homem antes e depois 
do surgimento deles. Para ilustrar as nossas 
conversas sobre o tema, assistimos aos 
DVDs dos Jetsons e dos Flinstones. A turma 
achou muito legal! 

PASSEIO DIVERTIDO 
A Turma da Abelha registrou suas impres-

sões do passeio na trilha do Parque Lage 
guiados por José Antonio, pai do Sebastião, 
que é guia ecológico.  

"Nós fomos ao Parque Lage. Andamos 
muito na trilha e achamos uma cachoeira. 
Foi muito legal! Vimos um macaco engraça-
do e conversamos com um gari e um bom-
beiro da floresta. O pai do Sebastião é muito 

legal. Ficamos cheios de lama e água. Foi 
divertido!" 

A CIGARRA E A FORMIGA 
As crianças da Turma do Carro estão en-

volvidas com a história dos insetos que tra-
balham. As brincadeiras em torno da cigarra 
e da formiga têm deixado nossos pequenos 
muito alegres. Nesta semana, as crianças 
assistiram a uma pequena reportagem, na 
internet, sobre formigas, ouviram o canto da 
cigarra e, nas aulas de artes, produziram 
seus próprios insetos. Não deixem de aprec i-
ar seus trabalhos no mural de entrada.  

O IMPORTANTE  
É PARTICIPAR E SE DIVERTIR! 

Guiados por este lema, a Turma da Lua 
participou de muitas brincadeiras inspiradas 
nas Olimpíadas. Arremesso de saquinho, 
chute a gol e corrida de velotrol, em dupla, 
foram algumas delas. Apreciamos imagens 
de atletas nos jornais e conversamos sobre 
o que é preciso para se tornar um. 
 

"Tem que ser forte" 
Francisco 

"Tem que treinar"  
Carolina  
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tras que ainda irão aparecer no jornal. 
Nani, mãe de Vicente e Antonia, nos rece-

beu com muito carinho e dedicação. 
No dia seguinte fomos até a banca de jor -

nal e conhecemos outro profissional, o jorna-
leiro. Ele nos contou que vende revistas, gi-
bis, álbuns, jornais, etc. Aproveitamos para 
comprar o jornal do dia e alguns gibis para 
fazermos algumas atividades. 

OLIMPÍADAS  NA FÁBRICA 
A Turma da Fábrica se divertiu bastante 

durante as brincadeiras organizadas no pá-
tio. Aproveitando o interesse pelas Olimpía-
das, dividimos a turma em três equipes para 
algumas competições como corrida de rev e-
zamento e arremesso de peso. As notícias 
sobre o desempenho dos atletas também 

não eram dinos, eram répteis voadores." 
Para aprender mais sobre o tema, que 

vem mobilizando tanto nossos pequenos, 
faremos uma visita ao Museu da Quinta da 
Boa Vista na próxima quinta- feira. O lanche 
será coletivo. 

NO JORNAL 
A visita à redação do Jornal O Globo foi o 

maior sucesso! As crianças da Turma do 
Bombeiro aproveitaram a oportunidade para 
conhecer alguns dos profissionais envolvidos 
na criação do jornal. Sentados na mesa on-
de acontece a reunião de pauta, conversa-
ram com Josy, editora assistente do Globi-
nho, que nos contou como é feito o caderno 
infantil. Depois, visitamos o setor de fotogra-
fia onde pudemos ver fotos de arquivo e ou-

têm chamado a atenção da criançada. Nós 
todos estamos na torcida pelo Brasil! 

PROFISSÃO PINTORA 
A Turma da Música recebeu a visita da 

artista plástica Adriana Varejão, mãe da Ca-
tarina, TAM, para uma entrevista. Sua profis-
são foi eleita, por algumas crianças, quando 
conversamos sobre o que queriam ser quan-
do crescer. Ela nos contou que gosta de fa-
zer quadros que saiam do plano porque a-
cha que isso toca mais as pessoas. Nos con-
tou, também, que não sabe desenhar uma 
pessoa e que utiliza muitos materiais em seu 
trabalho. Trouxe para nos mostrar um mate-
rial chamado poliuretano, utilizado para fazer 
o efeito das "carnes" que compõem algumas 
de suas obras. Ficamos de pintá-lo depois  
que ele "crescesse como um pão de queijo". 
Disse, ainda, que um pintor trabalha todo o 
tempo e que tudo o que vê e observa no 
mundo pode vir a ser um trabalho. No final, 
agradecemos a visita cantando algumas 
canções e lhe entregando um presente pre-
parado pela turma com muito carinho. Ado-
ramos a visita! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

OLIMPÍADAS  DA SÁ PEREIRA 
Nos próximos dias 20, 21 e 22 realizare-

mos as Olimpíadas da Sá Pereira.  
No evento, que acontece há alguns anos, 

organizamos as crianças de uma forma não 
habitual: as equipes são compostas por to-
das as turmas. A experiência dos mais ve-
lhos é compartilhada com a dos mais novos, 

Turma da Lua e as brincadeiras olímpicas  Turma da Música com Adriana Varejão, artista plástica e mãe da Catarina (TAM) 

No jornal O Globo, a Turma do Bombeiro com Nani, mãe da Antonia e do Vicente.  



favorecendo a competição dentro de um es-
pírito de cooperação e solidariedade. Nas-
cem amizades entre alunos de diferentes 
turmas e idades e ampliam-se os espaços 
de interação. Nossa avaliação é que, muito 
mais que medalhas, os alunos ganham valio-
sas experiências. Durante os três dias das 
Olimpíadas, os alunos deverão vir vestidos 
com a cor da sua equipe - que será informa-
da na agenda - sendo liberados do uniforme 
escolar. 

Aproveitamos para lembrar que, indepen-
dente da atividade em que as crianças se 
inscreveram, o uso do tênis é imprescindível. 
Horários e lanche são normais. 

CARIMBOS 
O carimbo na agenda, com desenhos ide-

alizados pelas crianças, foi a forma que en-
contramos de criar um registro que ajudasse 
na auto avaliação e colaborasse no processo 
de construção da autonomia e de uma pos-
tura responsável. 

Nosso objetivo com o seu uso é contribuir 
para a organização das crianças e de suas 
famílias, evitando maiores prejuízos no a-
companhamento das aulas e no envolvimen-
to com as atividades. Além disso, é uma das 
formas de ajudar os alunos nessa complexa 
aprendizagem dos compromissos e das res-
ponsabilidades de um estudante, como a 
pontualidade, o cumprimento das tarefas de 
casa e o material escolar completo.  

Os carimbos, registrados nas agendas, 
não têm caráter punitivo, portanto, não dev e-
riam provocar iniciativas de negociação das 
crianças e muito menos dos adultos que as 
acompanham. Sendo assim, não perca tem-
po quando chegar atrasado(a) à escola, não 

século XIX. Contempla, também, a importan-
te reforma sanitária na cidade do Rio de Ja-
neiro, liderada por Oswaldo Cruz. 

F4T NA F3T 
Semana passada, nossa turma recebeu a 

visita da F4. Muito sabidos e organizados, 
deram uma aula sobre a escravidão em nos-
so país. Mais notícias sobre esse encontro 
no próximo informe. 

CLASSIFICADOS INSPIRADOS DAS F4 
Depois de conhecer a crueza dos classifi-

cados de compra e venda de escravos no 
século XIX, lemos alguns dos "Classificados 
Poéticos" de Roseana Murray e os muito 
atuais e objetivos que aparecem nos jornais 
de hoje. Em seguida, convidamos as crian-
ças a produzirem no estilo que mais lhes 
agradasse. Tivemos vários e diferentes pe-
quenos textos, uns bem humorados, outros 
econômicos, alguns inusitados e ainda os 
poéticos. Então, soltaram a imaginação cri-
ando classificados para trocar, comprar ou 
vender. Apreciem: 
 

"Troco as guerras pela paz 
Troco as armas por árvores 
Troco a fumaça por nuvem 
Troco tudo de ruim por coisas boas!" 

Gabriel Protasio, F4MA 
"Vende-se casa à beira-mar 
Com um luar de agradar 
Caso se interesse ligue 25570067 
Ligue agora sem demora"  

Luiza, F4MB 
"Quem troca comigo 
Um baile com flores 
Por borboletas multicores? 

F4MB na F3M F4T na F3T  

jogue conversa fora esperando que a agen-
da não seja carimbada. Entregue-a ao por-
teiro ou na secretaria e corra para a sala!  

O TRABALHO CONSTRÓI O MUNDO 
As crianças do Segundo Ano começaram 

a pensar sobre o seu novo estudo! A partir 
do texto "O trabalho constrói o mundo", de 
Brigitte Labbé, refletiram sobre a diferença 
entre o trabalho dos homens e o dos ani-
mais. Vejam algumas idéias das crianças 
sobre o assunto:  
 

"Eles (os homens) foram melhorando as 
coisas. Os homens se preocupam com o 
mundo e os bichos não." 

Matias 
"Os homens foram evoluindo a cada dé-

cada... foram mudando o mundo e os ani-
mais não mudaram." 

Pedro C. 
"Os homens foram construindo o mundo 

de maneira diferente. Os animais sempre 
fazem as mesmas coisas." 

Bruna M. 

PASSEIO DAS F3 
Na próxima terça, as F3 farão o primeiro 

passeio do segundo semestre. Iremos ao 
Museu Histórico Nacional visitar a exposição 
"Saúde e Medicina no Brasil e Portugal - 200 
anos". A exposição aborda desde as práticas 
de cura, de origem indígena, africana ou por-
tuguesa, no Brasil colônia, passando pela 
adoção de novas orientações e medidas de 
fiscalização das artes de curar e pela criação 
das primeiras instituições de ensino médico, 
com a chegada da corte ao Brasil, até a insti-
tucionalização da saúde pública ao longo do 



19  JADE DOMINGUES DE MOURA        AUX 
19  LAURA FERREIRA NUNES LINARES  F1T 
19  BERNARDO CORSINI ALEOTTI MAIA F4T 
20  VIOLETA CAMPOS REVEILLEAU      F2M 
20  THEODORO BRETAS CORDENONSIF1M 
20  ANTONIO ARMOND BOECHAT NETOTBT 
22  CLEA MARIA GUEDES ALBRECHT PROF 
22  MIGUEL HERZOG                          TDT 
23  LUIZA BONFATTI DE ANDRADE      F5TA 
24  RAPHAEL RIBEIRO M DE MORAES  F1M 
24  JULIANA PESSOA P DA CUNHA        F3T 
 

Aniversários 
de 18 a 24/8 

Quem compra? Quem troca? Quem vende? 
Quem se arrepende ou não?"  

Julia Pastusiak, F4MB 
"Procuro uma boa idéia  
Pra fazer o meu dever 
Uma idéia interessante 
Que todo mundo queira ler  
Uma idéia boa para todo mundo ler e crer." 

Gabriela, F4T 
"Eu troco solidão por amizade 
Troco covardia por bondade 
Troco força por inteligência 
Troco pressa por paciência 
Troco o que quiser  
Mas só o que vale a pena." 

Liora, F4T 

REUNIÃO DE PAIS DAS F5 
Esperamos pelos pais de Quinto Ano, se-

gunda- feira, dia 25, às 19 horas. 
Conversaremos sobre as escolas que têm 

recebido nossas crianças no Sexto Ano, con-
tando com os relatos de pais de ex -alunos. 
Traremos, também, as primeiras informa-
ções sobre o Passeio de Formatura, tão a-
guardado pelas crianças. 

REMEMORANDO NA F5TB 
Devagar, vamos retomando os nossos 

acordos e engrenando em nosso projeto.  
Durante este mês, estamos dedicando 

nossas sessões de leitura a "Histórias das 
Invenções", diariamente, a cada início de 
encontro. A idéia é atrelar, semanalmente, 
alguns desdobramentos à leitura.  

Nos últimos encontros, a turma fez a a-
presentação dos inventos pesquisados utili-
zando algumas imagens. A pesquisa foi rea-
lizada no semestre passado, organizada em 

duplas nas aulas de projeto e, só agora, foi 
apresentada. Assim, conhecemos um pouco 
a história das bonecas, das roupas, das ar-
tes, dos sapatos, do telefone, das armas, 
etc. 

Nosso caderno de histórias compartilha-
das, inspiradas em Lobato, e escritas em 
2007, irá circular. Desta vez, a idéia é que 
cada um leve o caderno para apreciação em 
casa e escolha uma de suas histórias para 
reescrever, ampliar, transformar! Todos te-
rão um roteiro colado no caderno de portu-
guês para facilitar a tarefa. Pretendemos 
que, no fim do ano, todos possam levar uma 
versão menor e modificada do caderno para 
que guardem como lembrança.  

HISTÓRIA DAS  INVENÇÕES 
A leitura de "História das Invenções", na 

F5M, avançou bastante e está chegando ao 
quarto capítulo, "Mais mão". Na próxima se-
mana, começaremos a montar o mural que 
contará a história de cada invento que, para 
Dona Benta são, na maioria das vezes, am-
pliações de partes do nosso corpo e de nos-
sas capacidades e sentidos limitados. Va-
mos enriquecer as pesquisas trazidas pelas 
crianças incluindo os antepassados de cada 
invento. Vocês não sabiam que os nossos 
dentes são os avós da faca elétrica? 

QUINTO ANO SOBE A PEDRA BONIT A 
Na segunda-feira passada foi a vez da 

F5TA. Acompanhados dos "Moleques Matei-
ros", subimos a trilha em direção à Pedra 
Bonita. O mau tempo, porém, não permitiu 
que chegássemos ao pico. Uma nuvem nos 
cercou e, assim, nada se via, acima ou abai-
xo. Nossa sorte é que os "mateiros" tiveram 
a idéia de nos levar até a pista de decola-

gem das asas delta. Lá, lanchamos e confra-
ternizamos. Independente da beleza que nos 
envolveu todo o tempo, aprendemos muito 
sobre as questões térmicas, tanto na pesqui-
sa de campo, quanto na aula anterior ao 
passeio.  

DE TODOS 
VÍDEOS 

João Pedro, da F4T, convida todos a as-
sistir seus vídeos no youtube.com. Procure 
"coiote voador" e veja as animações. 

ACHADOS E PERDIDOS 
João Gabriel perdeu uma lata preta com 

fantasmas desenhados, cheia de cartas do 
Pokemon.  

João Antonio recuperou a sua caixa, mas 
sem as cartas que estavam dentro. Quem 
encontrar algum desses objetos, por favor 
entregue na secretaria.  

F5TA com Chico Schnor, nosso ex -aluno e guia do Moleque Mateiro preparando o passeio à Pedra Bonita. 


