
de cada número apresentado, ouvia-se o 
coro: "mais mágica! mais mágica!" As crian-
ças receberam uma cartola de mágico para 
ser utilizada num desenho. Ao encerrar a 
visita várias crianças nos confidenciaram a 
sua mudança de desejo do que queriam ser 
quando crescerem e agradeceram, de forma 
muito carinhosa, ao nosso grande mágico 
mirim. Foi uma manhã mágica! 

MUITO TRABALHO 
O projeto da Turma do Bombeiro está a 

todo vapor! Durante esta semana conhece-
mos a profissão de mais quatro pais. Marta, 
mãe da Elisa, psicóloga, nos contou uma 
história chamada “Eram Cinco”, de Ernest 
Jandal e Norman Junge e, em seguida, nos 
explicou que cuida dos "dodóis" que não po-
demos ver como a tristeza e os medos. Ela 
também nos disse que seus maiores aliados 
nesse trabalho são a conversa, a troca de 
idéias e o afeto. Nossos pequenos associa-
ram a forma como Marta trabalha em seu 
consultório com o nosso jeito de resolver os 
impasses e conflitos que surgem por aqui. 
No dia seguinte foi o dia de Gabriela Kapim, 
mãe da Sofia M., nutricionista, que nos ens i-

PARA TODOS 
MATRÍCULAS 2009 

Semana passada enviamos uma primeira 
sondagem aos pais de F1 sobre a intenção 
de confirmarem a matrícula para 2009. Co-
mo tivemos um retorno positivo, a quase to-
talidade, resolvemos abrir uma nova turma, à 
tarde, de F2 para atender à procura dos que 
nos visitam. Já enviamos uma correspon-
dência para os interessados nas séries inici-
ais do ensino fundamental (F1 e F2), mar-
cando a convivência e avaliação das crian-
ças. As famílias interessadas na Educação 
Infantil, como não necessitam dessa etapa 
avaliativa, receberão a correspondência no 
início de outubro. Para que todos fiquem li-
gados e possam nos ajudar na divulgação, 
estamos apenas informando o calendário.  
2/10 - Convivência dos candidatos ao segun-
do ano 
3/10 - Convivência dos candidatos ao primei-
ro ano 
6/10 - Início da matrícula dos alunos antigos 
e seus irmãos 
7/10 - Convivência para os candidatos das 
demais turmas do Ensino Fundamental  
9/10 - Matrícula dos candidatos ao segundo 
ano (turma nova) 
20/10 - Início das matrículas candidatos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(exceto F2) 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
COMIDA DE GENTE, COMIDA DE BICHO  

A Turma da Lua vem descobrindo que 
muitos alimentos, presentes na dieta de al-
guns animais, também fazem parte da nossa 
alimentação. Na próxima semana, faremos 
uma degustação com alguns deles. Nesse 
dia, as crianças deverão trazer um lanche 
reduzido, pois às 16h faremos um "lanche-
jantar". Fiquem atentos ao que cada criança 
deverá trazer. Enviaremos o pedido através 
das agendas. Na próxima terça-feira, iremos 
ao Parque Lage caminhar, aproveitando pa-
ra escutar o som dos pássaros e ver os ma-
caquinhos que moram na mata.  

BAILARINAS  E BAILARINOS 
As crianças da Turma do Carro estão mo-

tivadas com o Ballet. Nossos pequenos tive-
ram uma semana repleta de atividades sobre 
os dançarinos. Conheceram a história 
"Belinda a Bailarina", de Amy Young, assisti-
ram a um pequeno vídeo do Ballet "Copélia", 
no “youtube” e vivenciaram uma proposta de 
artes que trouxe muita alegria: uma pintura 
feita com as próprias mãos, no lugar de pin-
céis, usando a mesa como suporte, ao som 
de músicas clássicas. Apreciaram a obra "A 
aula de Dança", de Degas e fecharam a se-
mana com um baile, vestindo fantasias e 
encenando muitos passos graciosos. 

MAIS MÁGICA! 
Esta semana a Turma da Música recebeu 

uma visita muito especial: nosso ex -aluno 
João Pedro, irmão do Raoni, que apresentou 
diversos números de mágica. As crianças 
ficaram encantadas com seus truques com o 
baralho, barbantes, moedas e até um ovo de 
verdade. Ele também ensinou como se faz 
um truque com uma moeda, o que ele disse 
ter demorado um ano para aprender. Ao final 
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João Pedro, nosso ex -aluno, fazendo mágicas para a Turma da Mágica (mais fotos no “site”) 



sauros" e começaram a montar um jogo de 
trilha dos dinos. Outra grande novidade ficou 
por conta da chegada de mais um amigo na 
turma, o Bruno. Seja bem-vindo! 

MÚSICA NA FÁBRICA 
Muitas músicas têm embalado as tardes da 

Turma da Fábrica como Balão Azul, Plunct 
Plact Zum e Astronauta. Nas aulas de Música, 
usando os instrumentos, as crianças fizeram, 
junto com o Jean, uma batida para acompa-
nhá-las. A turma está afiada! Quem quiser 
aprender a canção "Astronauta", de Ana Mou-
ra, é só entrar no "site" da escola e procura-lá 
em "Músicas", no álbum "Céu e Mar". 

ABELHAS, ZEQUINHA  
E OS PONTOS TURÍSTICOS 

A Turma da Abelha está muito envolvida 
com a produção de um pequeno guia turísti-
co, apelidado pelas crianças de Zequinha. 
Nosso novo companheiro está sendo enfei-
tado e arrumado pelas crianças, com muito 
entusiasmo. Ele nos conduzirá, num gostoso 
passeio, pelos pontos turísticos de nossa 
cidade. Os pequenos estão aprofundando 
suas pesquisas sobre alguns deles como o 
Corcovado, o Pão de Açúcar, a Ponte Rio-
Niterói, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e outros. 
E as aulas de artes estão sendo importantes 
para a criação desse maravilhoso cenário. 
Todos estão se divertindo bastante!  

QUE HORAS SÃO? 
A Turma da Mágica se preparou para a 

visita à exposição no CCBB, "O tempo sob 
medida". As crianças ouviram histórias que 
falavam sobre o tempo e conversaram sobre 
a importância que o relógio tem em nossa 

nou a fazer uma deliciosa barrinha de cereal. 
Outra lição de Kapim, foi a seguinte: "Não 
tem que gostar de tudo, mas tem que pelo 
menos experimentar." E não é que a grande 
maioria das crianças provou todos os ingre-
dientes da receita? E depois, na hora do lan-
che, degustaram as barrinhas feitas a 30 
mãos! Na quinta-feira foi a vez do Fernando, 
pai do Marcelo, Pesquisador em Saúde Pú-
blica. Começamos o encontro lendo uma 
história chamada "Bichos da minha casa", de 
Ana Michaelis e Roseli Tuan. Fernando a-
proveitou os insetos que faziam parte da his-
tória para começar a nos contar sobre o seu 
trabalho. Através de fotos nos explicou que 
suas pesquisas, no laboratório, servem para 
fazer vacinas que ajudam a prevenir certas 
doenças e que algumas delas são transmiti-
das por "bichinhos" como mosquitos e mos-
cas. As crianças esbanjaram curiosidade e 
concentração. Tivemos, ainda, a oportunida-
de de olhar no microscópio, aparelho de fun-
damental importância para o trabalho dos 
pesquisadores. Na semana que vem, conta-
remos como foi o encontro com Lilian, mãe 
de Mariana e médica cardiologista. E na pró-
xima sexta-feira, iremos ao Paço Imperial, 
acompanhados de Carlito, pai da Cecília e 
artista plástico, apreciar sua obra que está 
exposta nesse museu. Pedimos que, nesse 
dia, as crianças cheguem às 7h30m em pon-
to, para que possamos nos preparar com 
calma antes de sairmos. 

FESTA EM PRODUÇÃO 
A Turma da Festa continua envolvida em 

sua pesquisa paleontológica que vem ren-
dendo bons frutos. Nesta semana, as crian-
ças deram início a diferentes atividades: aju-
daram o Jean a compor o "Rap dos Dinos-

vida cotidiana e, ainda, sobre como era a 
vida das pessoas antes da sua existência. 
Vimos, no site do museu, algumas relíquias 
que encontraríamos por lá, com o intuito de 
motivar a turma para a visita. Também apro-
veitamos para construir um relógio de bolso 
e começamos a conversar sobre como pode-
mos ver as horas num analógico. 

No telão do salão, apreciamos a obra de 
Salvador Dalí, "Persistência da memória", na 
qual aparecem alguns relógios e também 
uma releitura, da mesma obra, criada pelo 
designer Ross McBride.  

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

ARTE NAIF 
A Turma da Pantera Cor-de-Rosa foi ao 

Museu de Arte Naif. As crianças observaram 
os quadros e escutaram as explicações da 
guia com toda atenção. Ficaram muito envol-
vidas com as lendas contadas por Marisa. E, 
assim que acabou o passeio, todos disseram 
que agora estavam inspirados para novos 
trabalhos de artes. Nosso passeio foi um 
verdadeiro sucesso! 

LEITURA E DESIGN NAS F1 
Para realizarmos um trabalho de Artes na 

próxima segunda-feira, pedimos que os pais 
ajudem as crianças a escolher uma de suas 
capas de disco ou CD preferida. As capas 
serão preservadas. 

Para os pais que ainda não providencia-
ram o livro "Crianças Famosas - Cartola", 
pedimos que aproveitem o fim de semana 
pois pretendemos começar a leitura na se-
mana que vem. 

Dançarinos da Turma do Carro (mais fotos no “site”)  Kapin e as barrinhas de cereais com a Turma do Bombeiro (mais fotos no “site”)  



FAVELA 
A Turma do Mistério, embalada pelas con-

versas sobre favelas, conheceu e se inspirou 
na música "Nome de Favelas", de Paulo Cé-
sar Pinheiro, para compor novos versos com 
os nomes das favelas que conhece. O resul-
tado vocês vão ver em breve, mas já podem 
cantar com eles acessando a Rádio Uol. 

Depois de apreciarem o quadro "Favela", 
de Heitor dos Prazeres, fizeram uma aquare-
la retratando sua visão sobre a favela. Tam-
bém entrevistamos a Nívea, que trabalha na 
escola e mora no Santa Marta. Ela nos con-
tou tanta coisa! As brincadeiras de pipa, os 
filmes que já foram filmados no Santa Marta, 
como os moradores recebem telefonemas, 
as diversões do morro e muito mais. Foi um 
grande encontro! As crianças aproveitaram 
para contar a segunda parte da música que 
fizeram. 

nhar e pintar bichos. 
Nossas aulas de artes têm acontecido 

nesse clima: "Como é o bico do papagaio?", 
"Como desenho as escamas do crocodilo?, 
"Como são as asas do flamingo?".  

De olho na memória, nos livros, e com a 
dica dos amigos, nossos pequenos têm se 
arriscado a traçar, com precisão e sensibili-
dade, bicos, penas, asas... animais! 

Nas aulas de Expressão Corporal, Música 
e Teatro o assunto também tem sido esse. 
As crianças, afinadas com o tema, têm se 
divertido a valer! 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 
As F3 estão estimando quanto tempo le-

vam para fazer algumas atividades como 
tomar banho, escovar os dentes, almoçar, 
piscar o olho etc. Nosso próximo passo será 
discutir o funcionamento de diferentes tipos 
de relógio e trabalhar com a leitura das ho-
ras. 

COMO FICAMOS SEM? 
Como fazíamos antes de existir o infor -

me? 
Como fazíamos antes de existir o correio? 
Como fazíamos antes de existir a escova 

de dentes? 
"Como fazíamos sem...", de Barbara Soa-

lheiro, Ed. Panda Books, tem deixado as cri-
anças das F3 com muitas interrogações so-
bre o mundo antes das coisas serem inven-Nívea em entrevista à F1T  

F2T no Jardim Zoológico  Turma da Pantera Cor de Rosa no Museu de Arte Naïf 

No próximo dia 16, iremos ao Museu de 
Arte Naif. Nesse dia o lanche será coletivo. 

REUNIÃO DE PAIS 
Lembramos que na próxima segunda-

feira, às 19h, aguardaremos os pais de F1 
para conversarmos sobre as novidades do 
semestre.  

F2T NO ZOO 
Fomos ao Zoológico para descobrir como 

é trabalhar com os animais no dia-a-dia. Fo-
mos à cozinha para saber como é a alimen-
tação dos animais. A zootecnista nos falou 
sobre suas dietas e comidas preferidas. 
Também conhecemos um biólogo. Ele nos 
deu uma aula sobre as diferentes espécies 
de animais, mostrou a mandíbula de um feli-
no e nos levou ao laboratório para mostrar 
os ratinhos que os carnívoros comem. Por 
último, fomos visitar os animais e saber co-

mo os tratadores fa-
zem para alimentá-los. 
Ter ido ao zoológico 
pela manhã foi muito 
especial para a nossa 
turma. Aprendemos 
muito sobre os ani-
mais e os profissio-
nais. 

Texto coletivo 

ANIMAIS  
NAS ARTES 
Após um passeio tão 
bacana ao Zoológico, 
num ambiente de mui-
to aprendizado e pra-
zer, as crianças de 
F2M resolveram dese-
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tadas. 
Algumas respostas sobre o nosso projeto 

estão sendo encontradas neste livro como: 
antes do vaso sanitário, antes do filtro. .. 

Fica a sugestão para quem quiser adquirir 
um livro muito divertido!  

COMO ERA A VIDA  
ANTES  DA ENERGIA ELÉTRICA? 

É com a literatura que nós, das turmas de 
F4, estamos respondendo a essa pergunta. 
Através da biografia e de textos de Machado 
de Assis, estamos visitando um outro tem-
po - o Rio de Janeiro do final do século XIX, 
com suas paisagens, seus costumes, seus 
anseios, suas carências... 

Às vezes, sentimos nostalgia pelo que 
não vivemos, outras vezes, nos sentimos 
gratos pela oportunidade de estar aqui e a-
gora, vivendo avanços na ciência e na socie-
dade. 

Dessa forma, podemos construir a consci-
ência de que cada época oferece suas pos-
sibilidades. Sempre há o que se aprender 
com a história e se fazer melhores escolhas 
para o presente e o futuro.  

Neste sentido, Machado é um grande pro-
fessor! 

COMO CONSTRUIR UMA PILHA 
O Gilberto, pai do João Antonio, veio 

construir pilhas com a garotada da F4MB e, 
com elas, dividir o prazer de fazer funcionar 
um motor eletromagnético.  

Segue o passo a passo da construção da 
pilha para quem quiser experimentar em casa: 

Materiais: fita crepe, papel alumínio, papel 
mata-borrão, vinagre, sal, moedas de cobre 
(1 ou 5 centavos), fio elétrico.  

Como fazer: misture o vinagre com o sal e 
deixe de lado. 

Corte o papel mata-borrão do tamanho da 
moeda. Corte o papel alumínio do mesmo 
tamanho (10 rodelas de cada). Coloque as 
rodelas de papel na mistura e deixe por al-
guns segundos. Retire-as e empilhe as moe-
das nessa ordem: uma de alumínio, uma de 
papel e uma de cobre, assim por diante. De-
pois, enrole uma fita crepe colocando o fio 
preto embaixo do papel alumínio e o fio ver-
melho por cima da última moeda. Espere 
alguns minutos para acontecer uma reação 
química que carrega a pilha.  

Importante: não junte os dois fios para 
não descarregá-la.  

Essa pilha terá mais ou menos 3 volts. 
Observação: Depois de brincar, limpe as 

moedas com um paninho e volte a utilizá-las 
normalmente. (foto no “site”) 

LITERATURA NA F5TB 
A apostila de Literatura tem sido organiza-

dora no sentido de rememorar e ampliar o 
estudo de alguns gêneros. O tempo de de-
mora em cada um deles e os desdobramen-
tos possíveis estão relacionados ao interes-
se do grupo. Assim é que a poesia nos a-
companhou desde o semestre passado, re-
tornamos das férias realizando um Sarau 
com poemas previamente selecionados e 
preparando nossa caixinha com uma cole-
ção de haicais inspirados, especialmente, 
em Millôr Fernandes, e que em breve serão 
compartilhados.  

Aos poucos, vamos nos aproximando de 
um outro gênero - as crônicas - e dedicando 
o início dos nossos encontros para a leitura 
de algumas delas, escolhidas e ensaiadas 
pelas crianças. 

A idéia é colocar "óculos especiais" para 
nos aproximar de cada gênero, mas sem 
perder de vista os já trabalhados. A escolha 
do livro "O gato malhado e a Andorinha Si-
nhá" traz mais uma oportunidade de vivenc i-
ar a prosa poética, que tão bem combina 
com a maneira brincante, amorosa e con-
templativa desse grupo tão especial. (fotos 
no “site”) 

CRIANÇAS, CHEGUEI! 
O Conto chega à F5TA, fazendo tremen-

do sucesso! Veio, timidamente, em duplas e, 
mesmo assim, foi logo mostrando suas di-
v ersas faces, suas maneiras peculiares, ins-
talando-se sem a menor cerimônia, no meio 
de nós. 

Antes de entrar, segredou-me que veio 
para ficar e, mesmo que visitemos outros  
gêneros, ele estará presente, surgindo sem-
pre que for solicitado por alguma imaginação 
teimosa. Aparecerá por entre vírgulas e ex -
clamações, introduzindo novos parágrafos e 
personagens, tentando se esticar ao máx i-
mo. Todos sabemos que o sábio Conto, por 
já ter uma idade bastante avançada, possui 
truques e experiência suficientes para impor 
suas vontades e arranjar um cantinho para 
colocar toda a bagagem que traz consigo. 
Temos de reconhecer: ele é, realmente, o rei 
dos gêneros narrativos! 

Portanto, preparem-se: o Conto veio para 
ficar! 

NOVIDADES DA F5M 
As Olimpíadas de Pequim serviram de 

motivo para os exercícios que a Aninha pro-
pôs nas aulas de Expressão Corporal. Ob-
servamos e nos inspiramos nos movimentos 
e gestos dos bailarinos daquele show lindís-

simo que foi a abertura.  
Nosso trabalho com a música "Numa sala 

de Reboco" ficou muito bacana. Por isso, 
nós e a Manu chamamos a F1 para assistir. 

Já as propagandas, produzidas nas aulas 
de Teatro, apresentamos na própria turma. 
Começaremos a gravar para mostrar como 
ficaram legais. 

Fizemos testes de Projeto e Matemática. 
Quando a Andréa devolveu, refizemos tudi-
nho, conversamos sobre os erros que ainda 
cometemos e chegamos à conclusão que 
temos que trabalhar muito para melhorar os 
resultados. 

Vamos começar a ler "A Volta ao Mundo 
em 80 dias", mas é preciso todo mundo com-
prar o livro que pode ser encomendado na 
Exceler e na Papel aos Pedaços. 

Em novembro, vamos participar de um 
encontro de Corais chamado Cantapueblo. 
Se você é da F4 ou da F5, e se inscreveu, 
faça um esforço para não faltar. Se você é 
das outras turmas, prestigie o nosso coral 
indo assistir à apresentação.  

João Victor e Duda 

CÂMBIO 
As turmas da tarde vibraram e torceram a 

valer no Pereirão. Concentrados, participa-
ram de partidas de câmbio, uma adaptação 
do voleibol, em que puderam experimentar 
diferentes formas de sacar. 

DE TODOS 
OFICINA DE MALABARES 

Guilherme (TDT), irmão da Valentina 
(F5TB), indica a todos os amigos a oficina de 
malabares que acontece todo domingo, na 
Lagoa (ao lado do Corte do Cantagalo), a 
partir das 14h com o grupo Neurônio Mala-
bares Pro.  

15  FERNANDO LIMA BODAS                F3T 
15  MATHEUS CORREA B BRUN FAUSTOF1T 
15  LUCAS LOPES EPIFANIO              F4MB 
16  SOPHIA EYER P DE OLIVEIRA         TCT 
16  HELENA TONINI OLIVEIRA TELLES   F3T 
17  MARIANA B P F L DE FARIAS         F5TB 
17  JOILSON ROCHA DOS SANTOS       AUX 
18  RAFAEL VICENTE G GOMES FILHO TBT 
19  ARTHUR ALVAREZ DOS S JOBIM     F4T 
19  LARISSA RODRIGUES                    F5M 
21  ANA BEATRIZ M TARDIN PINHEIRO F1M 
 


