
beiro. Aproveitamos a grata visita e improvi-
samos uma breve entrevista no pátio da es-
cola, reunindo todas as turmas. André foi 
muito solícito e nos presenteou com ótimas 
informações, satisfazendo a curiosidade das 
crianças. Ele nos contou que não existem só 
os bombeiros que apagam o fogo, mas tam-
bém os que salvam a vida das pessoas e, 
ainda, os que cuidam dos próprios bombei-
ros, que é o seu caso, pois ele é dentista. 
Além dessas informações, explicou sobre as 
estrelas e outros símbolos que trazia em sua 
camisa. Foi uma conversa muito proveitosa! 

CASA DE RUY 
Na última sexta-feira a Turma da Mágica 

foi à Casa de Ruy Barbosa. Vejam só os ob-
jetos antigos que as crianças viram por lá: 
 

"Uma cadeira que virava escada." 
Lia 

"Uma geladeira que parecia um armário e 
precisava de uma enorme pedra de gelo pa-
ra funcionar." 

Tereza 
"O teto dos quartos eram todos pintados." 

Miguel 
"Um fogão a lenha totalmente diferente." 

João 
"Tinha um elevador que trazia a comida 

do porão até a cozinha." 
Marina V. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

PASSEIO 
As crianças da Turma da Fábrica têm 

pesquisado muitas coisas sobre o Universo 
e sabem que só temos tantas informações 
graças ao trabalho dos astrônomos. Na pró-
xima terça iremos ao Museu da Astronomia 
conhecer alguns instrumentos e um pouco 
de sua história. O lanche será coletivo. 

Estamos precisando de rolos de papel 
toalha ou alumínio para uma atividade de 
artes. 

GRAVANDO! 
A Turma do Bombeiro foi presenteada com 

um passeio incrível! Nossos pequenos foram 
conhecer o estúdio musical de Leandro, pai 
do Francisco. Lá chegando, foram surpreen-
didos com a presença de Mario Moura, pai da 
Sosô, e do Jean, nosso professor de música, 
com sua filhota Bebel. O Leandro, que é téc-
nico e editor de som, recebeu as crianças 
com uma brincadeira que cativou a todos. 
Desafiou-as a adivinharem quais eram os 
sons que estavam ouvindo. Desde barulho de 
chuva até engrenagem de trem, tudo que ou-
vimos despertou nossos sentidos e imagina-
ção! Depois da brincadeira, hora do trabalho. 

Em pequenos grupos, as crianças foram en-
trando na sala de gravação e, com fones nos 
ouvidos, acompanhando a base gravada pelo 
Jean, soltaram a voz para cantar duas músi-
cas do nosso já conhecido repertório, 
"Labareda" e "Fogo Apressado", ambas de 
Ana Moura. Em breve poderemos apreciar o 
resultado desse divertido trabalho em CDs 
que serão enviados para as crianças. Aguar-
dem e preparem seus corações, pois a canto-
ria ficou uma graça. 

FITA MÉTRICA  
PARA A TURMA DA ABELHA 

Numa atividade de matemática, a Turma 
da Abelha se divertiu com o uso da fita métri-
ca no salão da escola. Primeiro medimos as 
alturas de todos num papel e depois corta-
mos barbantes do tamanho de cada um. As 
crianças compararam suas medidas e che-
garam a algumas conclusões: 

"A Luna é a mais baixinha da turma e o 
Gabriel, o mais alto." 

Na próxima quinta-feira faremos um pas-
seio de bondinho ao Pão de Açúcar. O lan-
che será coletivo. 

UM BOMBEIRO NA ESCOLA 
Na última quarta-feira, fomos surpreendi-

dos com a chegada de André, pai do Felipe 
S. (TCM), vestido com o uniforme de bom-
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"Lá tem cavalos com muitas medalhas, 
porque eles ganharam as corridas. Nós tam-
bém ganhamos medalhas. O veterinário fa-
lou que eles comem cenoura, capim, maçã e 
ração e que, quando ficam doentes, tomam 
injeção na boca. Ele também disse que 
quando a orelha está em pé, o cavalo está 
feliz, quando a orelha está abaixada o cavalo 
está triste". 

Texto coletivo 
Durante o passeio, pudemos observar o 

cuidado e o carinho com que são tratados 
esses garbosos animais. Foi um momento 
especial de aprendizado para todos. Não 
deixem de apreciar mais fotos do passeio no 
site da escola. 

OS INSETOS 
Na semana passada, a Turma do Carro 

recebeu duas caixas de insetos do Museu 
Nacional. O empréstimo do material desper-
tou ainda mais curiosidade sobre esses pe-

"Encontramos um lustre que funcionava 
com bico de gás, mas depois passou a fun-
cionar com eletricidade." 

Rafaela 
Depois disso, lanchamos, brincamos no 

jardim da casa e ouvimos a história de um 
leão que rugia flores na biblioteca Maria 
Mazzetti, que fica perto do jardim da casa. 

Pedimos aos pais que tiverem objetos 
antigos em casa que possam ficar na escola 
até o final do projeto, que nos enviem. Pre-
tendemos montar um acervo para utilizarmos 
em nossas atividades. 
TURMA DA LUA NA HÍPICA 

Foi com alegria que a Turma da Lua de-
sembarcou na Hípica. Fomos gentilmente 
recebidos pelo seu Mário, tratador de cava-
los que trabalha lá há muitos anos. Ele nos 
conduziu e nos contou sobre o seu trabalho. 
Vejam as impressões das crianças sobre o 
passeio: 
 

quenos animais. As crianças apreciaram, 
além de formigas e cigarras, abelhas e be-
souros que suscitaram alguns comentários: 
 

"A abelha faz mel!" 
Antonio 

"O besouro é colorido, igual ao meu carro!" 
Gabriel R. 

Atendendo ao interesse do grupo, conti-
nuamos brincando e desvendando um pou-
quinho mais sobre o mundo dos insetos. A 
poesia de Mário de Andrade, que seleciona-
mos para que as crianças mergulhem no 
universo dos profissionais ligados à dança, 
guarda seu encanto para a próxima semana. 

FESTA NO MUSEU 
A ida da Turma da Festa ao Museu Nacio-

nal da Quinta da Boa Vista foi muito provei-
tosa. As crianças, que já conheciam os no-
mes e as características de diferentes dinos-
sauros, ficaram fascinadas ao verem suas 

Turma da Lua na Hípica Turma da Festa no Museu Nacional 

Turma do Carro estuda os insetos do Museu Nacional Turma da Mágica na Casa de Ruy Barbosa 



reproduções em tamanho natural. A idéia do 
Antonio Lins de fazermos desenhos de ob-
servação, no próprio museu, foi aprovada 
pela turma que caprichou em suas produ-
ções. Depois da visita, fizemos um gostoso 
piquenique, jogamos bola e corremos a valer 
pelos jardins da Quinta. 

QUADROS QUE SAEM DO PAPEL 
Inspirada na obra de Adriana Varejão, a 

Turma da Música utilizou sucata sobre pape-
lão para criar trabalhos tridimensionais. Es-
tão expostos no mural de entrada. A artista 
ainda nos ensinou duas técnicas que foram 
experimentadas com muito prazer durante 
esta semana. Imagens projetadas na pare-
de, com retroprojetor, serviram de suporte 
para a realização, em pequenos grupos, de 
grandes desenhos de outros artistas, como 
por exemplo "A Monalisa", de Leonardo Da 
Vinci. A outra técnica foi o craquelê, uma 
mistura de gesso, cola e água. Aguardamos 
com expectativa o resultado da experiência. 

Na próxima quarta-feira faremos um pas-
seio ao Corpo de Bombeiros para pesquisar 
sobre esses profissionais. Algumas crianças 
desejam exercer essa atividade quando 
crescerem! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

OLIMPÍADAS 
Uma mistura de sentimentos tomou conta 

das crianças de todas as equipes no último 
dia das Olimpíadas: emoção ao ouvir e can-
tar o Hino Nacional e expectativa para a pre-
miação. 

Encerramos a atividade parabenizando 
todos os atletas pelo espírito esportivo, garra 
e alegria. 

Classificação Manhã 
Ouro - Equipe Jogadores de Futebol 
(Amarela) 
Prata - Equipe dos Músicos (Preta) 
Bronze - Equipe dos Bombeiros (Vermelha) 

Classificação Tarde: 
Ouro - Equipe dos Agentes Secretos (Preta) 
Prata - Equipe dos Astronautas (Branca) 
Bronze - Equipe dos Nadadores (Azul ) 
 

Confira os melhores momentos no mural 
de entrada e no site. 

OLHOS SUPER PODEROSOS 
Gustavo Quintella veio colaborar com os 

estudos que a F5M está fazendo para tentar 

de adultos ou tagarelando livremente duran-
te as refeições? 

Falar com estranhos na rua, nem pensar! 
Mulher usando calças compridas! 
Agentes da saúde, acompanhados de sol-

dados, entrando em nossas casas, aplicando 
vacinas sem ao menos pedir licença! 

Os tempos mudaram! 

A MÚSICA DA F3T 
Com a orientação do João, as crianças da 

F3T estão compondo uma melodia. Partiram 
de uma seqüência de ritmos e, depois de 
muitos testes e discussão, estão escolhendo 
as notas. 

É MÁGICA! 
Na terça-feira, dia 26, nós da F4T recebe-

mos uma visita muito especial: o Anselmo, e 
ele nos trouxe um equipamento elétrico. 

A Rita nos separou em grupos dando, pa-
ra cada um, uma caixinha contendo: fios, 
baterias, lâmpadas... 

Depois, começamos a inventar e experi-
mentar, como pequenos cientistas, e desco-
brimos que é possível fazer mil coisas com 
esses materiais. 

No começo, nós tivemos um pouco de 
dificuldade, mas depois de um tempo, foi 
mais fácil. 

Acendemos e apagamos lâmpadas, fize-
mos um motor girar como um ventilador e 
outras coisas mais. 

O Anselmo foi muito importante para o 
início da nossa pesquisa sobre eletricidade. 

Quem sabe alguém de nós não vai ser um 
inventor um dia? 

Terminamos como a Rita e o Anselmo 
gostam de dizer: "A eletricidade parece má-
gica!" 

Obrigada, Anselmo 
Alice, Maria Luiza, Cecilia, Gustavo e Breno. 

DE VOLTA PARA O FUTURO 
Nesta semana as F4 se emocionaram e 

se divertiram com o filme "De volta para o 

F4T fazendo mágica 

responder à pergunta "de que são feitas as 
coisas?". Os alunos viram uma película de 
cebola "com outros olhos", quer dizer, com 
os olhos muito mais potentes usando o mi-
croscópio. Se alguém - pai, amigo, familiar - 
tiver alguma sugestão de material ou alguma 
atividade para apresentar à turma, que pos-
sa ajudá-los a descobrir de que são forma-
das as coisas, procure a Jade. 

VERDE QUE TE QUERO ROSA 
Envolvidos com a biografia de Cartola, as 

turmas de F1 estão descobrindo as diferen-
tes profissões desse famoso sambista que 
foi pintor, pedreiro, garçom, lavador de carro 
e até vendedor de picolé. Estimulando os 
procedimentos de contagem, brincamos de 
fábrica de picolés. Cada grupo recebia uma 
quantidade de palitos para serem contados e 
registradas as quantidades. Em Artes, fize-
mos a bandeira verde e rosa com a bruxa 
desdentada, ícone do "Rancho dos Arrepia-
dos". 

Para enriquecer o projeto, adotamos o 
livro "Crianças famosas: Cartola", de Edinha 
Diniz e Angelo Bonito, Callis Editora, que 
pode ser encomendado na livraria Exceler 
ou na Papel aos Pedaços. 

PASSEIO DAS F2 
Para motivar as crianças a embarcarem 

no novo projeto "Gente, bicho, Quem traba-
lha com isso?" as F2T irão ao Jardim Zooló-
gico conhecer sobre as atividades dos profis-
sionais que trabalham com animais. O pas-
seio será terça-feira para a F2M e quinta pa-
ra a F2T. 

Lembramos que, como combinamos em 
circular específica para esta turma, o passei-
o da F2T será pela manhã. A entrada será 
às 8 horas e a saída às 11h45min. As crian-
ças devem trazer apenas uma pequena mo-
chila com lanche individual. Agradecemos 
aos pais de F2T a compreensão e colabora-
ção que foram necessárias pela mudança da 
rotina escolar, que viabilizou a atividade no 
horário de alimentação e cuidados com os 
animais do Zoo, que é durante a manhã. 

REUNIÃO DE PAIS F2 
A próxima reunião de pais de F2 será no 

dia 8 de setembro, às 19 horas. 

LUDI ENCANTA A TODOS DA F3M 
O agitado início do século XX tem nos 

divertido muito. 
Imaginem pedir uma Coca-Cola na Con-

feitaria Colombo em 1904? 
E criança se intrometendo em conversa 
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futuro". 
Embarcaram nas aventuras de um cientis-

ta meio amalucado que desenvolve uma má-
quina do tempo. Também torceram pelo ro-
mance dos pais de Marty e ainda tiveram a 
oportunidade de refletir e discutir sobre a 
tecnologia nos dias de hoje e em tempos 
passados, sobre algumas fontes de energia 
e sobre as qualidades e atribuições de um 
bom cientista. Ficamos devendo a pipoca, 
mas não faltou diversão e aprendizado. 

BRINCADEIRA LITERÁRIA 
Na F5TB, as atividades de "Emília no País 

da Gramática 2" estão a todo vapor e inspi-
rados em "De Gramática e de Linguagem", 
de Mário Quintana... 
 

"O substantivo que mais gosto  
é de um tipo bom de imaginar. 
Substantivo que também é arte, 
mas não uma arte qualquer, 
uma arte misteriosa, 
é a Arte abstrata. 
Se você se sente feliz e quer demonstrar, 

cuidado (...) 
você pode desenhar alguém feliz,  
mas nunca chegará à felicidade. 
Amor, lealdade, amizade 
É por isso que eu gosto  
dos substantivos abstratos 
Nomeiam sentimentos clandestinos ou não. 

Clarissa e Valentina 
Brincando com o verbo "Por", que um dia 

já foi Poer 
 

O "Jornal Gramática" hoje diz: 
Verbo poer foi rebaixado para verbo por! 
O Verbo poer perdeu um dos seus bra-

ços - o "e" - foi internado no hospital dos ver-
bos. Ele estava nas geleiras da Suíça e foi 
atingido por uma avalanche, seu braço foi 

congelado e teve que ser amputado. Está 
sofrendo de pressão e preconceito social. 
Ele está sendo chamado de anômalo, A-
NORMAL. 

Joaquim 

VERGER E CARYBÉ 
Iniciamos o semestre com novas propos-

tas de pesquisa e trabalho nas aulas de Ar-
tes Visuais. Aproveitando a experiência que 
as F5 tiveram na visita à exposição "Poetas 
da Cor", no MAC, estamos explorando a luz, 
as cores e o movimento na criação de obje-
tos que integrem esses aspectos da lingua-
gem visual. 

Nas F4, a nova inspiração veio a partir da 
leitura e apreciação do livro "Carybé e Ver-
ger: Gente da Bahia", de José Jesus de Bar-
reto. O livro propõe um diálogo entre o traba-
lho desses dois consagrados artistas brasi-
leiros que fizeram grande amizade e parceri-
a. A produção dos dois é uma preciosa con-
tribuição à preservação e divulgação da me-
mória cultural afro-baiana. O desafio propos-
to às crianças foi o mesmo que Barreto se 
propôs. Só que no lugar de Carybé, as pró-
prias crianças irão conversar com as fotogra-
fias de Verger, fazendo intervenções através 
de desenhos e recortes. 

DE TODOS 
CONVITE MUSICAL 

Uma boa opção para os alunos da Sá Pe-
reira que tiverem interesse em dar continui-
dade ao estudo e prática musical, é partici-
par do grupo "Os Flautistas da Pro Arte", 
dirigido por Claudia Ernest Dias e Raimundo 
Nicioli (pianista do coral). Vários ex-alunos 
da Sá Pereira já fazem parte do grupo que 
oferece o estudo de diferentes instrumentos 
como flauta-doce e transversa, clarinete, 
canto e, além disso, a prática de conjunto. 
Assim, o trabalho musical desenvolvido na 
escola poderá ter continuidade e aprofunda-
mento. 

Os interessados têm direito a desconto 
nas atividades em grupo. Telefones 2558-
0684 e 2285-7681 - Pro Arte 

OFICINA DE TEATRO 
Clarisse Zarvos, ex- aluna e prima da Joa-

na Pinto (F3), convida crianças de 7 a 10 
anos para a "Oficina experimental de teatro 
do objeto". O evento, gratuito, será domingo, 
às 15h, na Rua Visconde de Carandaí, Jar-
dim Botânico. Telefone: 3114-0098. 

Ouro da tarde Ouro da manhã 


