
Lage foi adiado para a próxima terça-feira. O 
lanche será coletivo. 

TURMA DO CARRO VAI PASSEAR 
Nosso passeio ao Parque Lage foi remar-

cado para a próxima quarta- feira. Lá, preten-
demos desfrutar da natureza e movimentar o 
corpo numa aula aberta de dança com a Ro-
berta, professora de Expressão Corporal. 
Nesse dia, é importante que as crianças che-
guem cedo, venham uniformizadas e tragam 
um lanche para ser compartilhado num pi-
quenique bem gostoso.  

CIENTISTA NA FÁBRICA 
A Turma da Fábrica recebeu a visita da 

Pérola, irmã da Diana (TDM), que é física e 
cientista. Ela nos falou que os cientistas gos-
tam de fazer experiências, que isso é muito 
divertido e que se parece com uma brinca-
deira. Também nos contou que precisa estar 
sempre estudando muito e que não quis ser 
astronauta porque acha essa profissão muito 

PARA TODOS 
MATRICULA 2009 

Para que todos possam se organizar, es-
tamos repetindo o calendário das datas de 
matrícula, divulgado no último informe:  
6/10 - Início da matrícula dos alunos antigos 
e seus irmãos 
9/10 - Matrícula dos candidatos ao segundo 
ano (turma nova) 
20/10 - Início das matrículas dos demais 
candidatos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (exceto F2) 

Na próxima semana, enviaremos o docu-
mento para renovação de matrícula.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

REUNIÃO DE PAIS NA PEREIRINHA 
A partir da semana que vem daremos iní-

cio às reuniões de pais da Ed. Infantil. Con-
versaremos sobre as histórias e projetos de 
cada turma e aproveitaremos para mostrar 
fotos de momentos significativos vivenciados 
pelas crianças. Contamos com a presença 
de todos. 
02/10, quinta-feira - TDM, 8h/TAM e TBM, 18h 
06/10, segunda-feira - TCM, 8h/TAT e TCT, 18h 
09/10, quinta-feira - TBT e TDT, 18h 

ABELHAS, COPACABANA  
E ARCOS DA LAPA 

As crianças da Turma da Abelha, junto 
com o seu novo amigo, o boneco guia turísti-
co, apelidado de Zequinha, estão explorando 
novos pontos turísticos da cidade do Rio de 
Janeiro. Nesta semana, fizeram um trabalho 
de artes inspiradas na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, viram fotos da praia de Copacabana 
e conheceram uma nova música de Ana 
Moura que conta como essa praia era deser-
ta antigamente. As crianças estão muito en-
volvidas com as histórias em torno desta 
praia e de seu calçadão, tão característico, 
feito de pedras portuguesas pretas e bran-
cas.  

Na próxima segunda-feira, iremos passe-
ar no bondinho de Santa Teresa para conhe-
cer outro ponto turístico de nossa cidade: os 
Arcos da Lapa. Depois, faremos um gostoso 
lanche na casa da professora Mariah que 
mora neste mesmo bairro. Pedimos que as 
crianças venham com roupa de banho por 
baixo do uniforme para que possam tomar 
banho de mangueira no quintal. Não é prec i-
so trazer lanche neste dia.  

COM SABOR 
O "lanche-jantar" da Turma da Lua foi um 

sucesso. Contamos com o capricho da Sueli 
que nos ajudou a decorar os pratos, tornan-
do-os ainda mais saborosos. Deu gosto ver 
o apetite dos pequenos! Depois, conversa-
mos com a turma sobre o que é necessário 
para uma alimentação saudável e listamos 
os alimentos comuns a nós e aos bichos. O 
empenho e a participação amorosa das fa-
mílias foi fundamental para tornar nosso final 
de tarde especial. Nosso passeio ao Parque 
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v iam sido opera-
dos, as salas de 
cirurgia e de raio x, 
o lugar de recrea-
ção dos gatos e 
muito mais. Os olhi-
nhos de nossos 
pequenos brilha-
vam a cada porta 
que se abria. Todos 
saíram de lá enten-
dendo um pouco 
mais sobre os cui-
dados que dev e-
mos ter com os 
animais de estima-
ção. No final da 
visita, para aumen-
tar ainda mais a 
alegria do grupo, 
uma surpresa: cada 
criança ganhou um 

filhote de cachorro para levar para casa e 
cuidar com todo amor e carinho. Só que des-
ta vez, os bichinhos eram de pelúcia! 

Nossos passeios não acabaram por aqui! 
Na próxima terça-feira, iremos conhecer o 
local onde trabalha a Flávia, mãe da Helena. 
Neste dia é muito importante que as crianças 
não se atrasem. 

DETETIVES NA MÚSICA 
Acompanhada de uma carta misteriosa e 

sem assinatura, a Turma da Música recebeu 

perigosa.  
Pérola nos ensinou que o universo é feito 

de muitos átomos e que nós também somos, 
só que não podemos vê-los. 

No final da visita, nós a presenteamos 
com um desenho. Ela nos disse que vai pen-
durá-lo na parede da sala do seu trabalho, 
que fica na França, e que vai nos mandar 
uma foto para vermos como ficou.  

MUITOS PASSEIOS 
Continuando nossas pesquisas sobre a 

profissão dos pais da Turma do Bombeiro, 
na última sexta feira, fomos ao Museu Paço 
Imperial. Carlito Carvalhosa, artista plástico 
e pai da Cecília, nos acompanhou em uma 
visita muito divertida, em que exploramos e 
interagimos com a instalação criada por ele, 
intitulada "Estou Lá". A obra se parece com 
um enorme labirinto branco, pelo qual as 
crianças correram, andaram e inventaram 
muitas maneiras de passar de um lado para 
o outro. Depois, munidos de lanternas, brin-
caram de desenhar no tecido. A farra foi mui-
to boa e ainda deu tempo para um bate papo 
com Carlito, que nos explicou ter sido neces-
sária a ajuda de muitas pessoas para que 
seu trabalho pudesse ser realizado. Ele nos 
falou também, que esta instalação pode ser 
modificada, de acordo com o espaço da ex -
posição.  

Depois, foi a vez de conhecermos o traba-
lho de Heloisa, mãe da Úrsula. Visitamos 
sua clínica veterinária, especializada em a-
tendimento a gatos e conhecemos todos os 
espaços que são muito bem equipados e 
organizados. Pudemos ver gatinhos que ha-

um jogo e uma maleta contendo lupas, binó-
culos, celulares, bonés e lanternas, além de 
uma coleção da Biblioteca do Escoteiro Mi-
rim contendo informações e pistas sobre es-
te profissional que está recheando de sus-
pense as nossas manhãs. A suspeita, em 
torno de quem teria nos enviado estes pre-
sentes misteriosos, por enquanto, está reca-
indo sobre as Turmas do Mistério e da Pan-
tera Cor de Rosa. Vamos ver como se saem 
nossos detetives na tentativa de desvendar 
este mistério... 

GEÓLOGOS NA FESTA 
Pesquisando sobre os dinossauros, a Tur-

ma da Festa descobriu que as equipes que 
participam das expedições paleontológicas 
são compostas por diferentes profissionais. 
Aproveitando o interesse da criançada por 
fósseis e vulcões, nosso próximo estudo nos 
levará a conhecer o trabalho dos geólogos . 
Materiais sobre o assunto serão muito bem-
vindos. 

PÁTIO DIFERENTE 
Nesta semana, as crianças da Turma da 

Mágica foram à sede da Capistrano de A-
breu participar de uma tomada especial para 
o clipe que estão preparando. Aproveitando 
o ensejo, fomos ao Pereirão e fizemos uma 
grande brincadeira em equipe, com direito à 
muita correria. Todos se divertiram muito 
nesse pátio diferente!  

Carlito Carvalhosa e Bombeiros  

Bombeiros e Heloísa na clínica veterinária  



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

AMOLADOR 
Na última segunda-feira, as turmas de 

terceiro, quarto e quinto ano, ti veram uma 
sessão de cinema especial: Amolador. O 
curta metragem, inspirado no trabalho de 
Marc Ferrez, especialmente na fotografia O 
Amolador, surpreendeu a todos com uma 
linguagem cinematográfica diferente daquela 
com que as crianças estão acostumadas. 

No final, o diretor do filme, Abelardo de 
Carvalho, contou muitas curiosidades deste 
universo de trabalho. As turmas da tarde 
também puderam conversar com o produtor 
do curta, Cavi Borges, já conhecido por algu-
mas crianças.  

O encontro foi tão bacana que alguns alu-
nos pensaram em fazer roteiros, inspirados 
em outras imagens de Ferrez, para sugerir 
ao Abelardo. Quem quiser encaminhar al-
gum material ao diretor do filme, procure a 
Jade.  

FEIRA MODERNA 
No próximo dia 11, sábado, será a nossa-

Feira Moderna. As turmas de terceiro, quarto 
e quinto ano reúnem suas produções para 
mostrarem o quanto estão sabidas. As próx i-
mas semanas serão de muito trabalho e pre-
paração para feira. É uma boa oportunidade 

trou imagens, no computador, de diferentes 
tipos de bactérias. Algumas delas estão den-
tro do nosso corpo. Umas transmitem doen-
ças e outras não. Estão presentes também 
em alguns alimentos. 

Texto coletivo 

PARA AS F1 
As turmas de F1 estão precisando de al-

guns materiais. Encartes de supermercado 
para uma atividade de matemática, e folhe-
tos ou cartões de propaganda, para uma 
atividade de projeto.  

EXPERIMENTANDO  
AS PROFISSÕES DE CARTOLA 

Nesta semana, depois de descobrir que 
Cartola também foi pedreiro e vendedor de 
picolé, a Turma do Mistério colocou a mão 
na massa. Usando gesso, água e moldes 
trazidos por todos, construímos casinhas 
que serão reunidas com as da turma da Pan-
tera Cor de Rosa para compormos uma 
grande favela.  

Depois de reunir e conhecer as receitas 
de picolé trazidas pela turma, votamos para 
escolher com qual delas faríamos um sacolé 
na escola. A receita de morango foi a esco-
lhida e, enquanto preparávamos, deixamos 
toda a escola curiosa e com água na boca. 
Segue a receita:  
Rendimento para quarenta sacolés: 

2kg de morango;  
2 latas de creme de leite;  
2 latas de leite condensado;  

Bata tudo no liquidificador, encha os saqui-
nhos e leve ao congelador. 

CONHECENDO O CARTOLA 
Nós, da turma da Pantera Cor-de-Rosa, 

fomos ao Centro Cultural do Cartola e assis-
timos a dois filmes sobre o Cartola. A gente 
viu roupas de escolas de samba, uma insta-
lação do restaurante Zicartola, quadros pin-
tados por compositores da Mangueira, um 
rosto gigante e uma estátua do Cartola e 
suas capas dos discos. Para acabar, as cri-
anças da Orquestra de Violinos Cartola fize-
ram uma apresentação muito bonita. Com 
este passeio aprendemos um pouco mais 
sobre o Cartola. 

Texto Coletivo 

QUE NOME DAREMOS  
AO NOSSO PROJETO? 

Com a Feira Moderna se aproximando, e 
o processo de pesquisas e descobertas se 
desenrolando, pensamos que já era tempo 
de dar um título ao Projeto das F4. Então, 

Turma da Mágica no Pereirão  

para exercitar a autonomia e se comprome-
ter com o esforço coletivo. 
Turmas da manhã de 9h às 10h15 
Turmas da tarde de 11h15 às 12h30.  

ALMANAQUE 
Numa proposta coletiva e muito bacana 

as F2 resolveram criar um almanaque. Nos-
so objetivo é reunir os tantos aprendizados e 
vivências deste semestre de estudo, num 
material criativo, interativo e divertido.  As 
crianças estão borbulhando em idéias! E, 
como todo trabalho artesanal, dia a dia, a-
crescentamos ao nosso rascunho do alma-
naque uma história, um desenho, uma foto, 
uma brincadeira etc. 

Uma verdadeira delícia de processo com 
um resultado que com certeza será cheio de 
significado para nós professores e para as 
crianças. 

VISITA NA F3T 
Na última sexta, Gustavo, que se formou 

em Biologia e que é filho da professora An-
gela, mostrou para a F3T os inventores dos 
primeiros microscópios e como eram algu-
mas dessas invenções. Ele falou de quatro 
possibilidades de visão: a olho nu, com o 
microscópio ótico, eletrônico ou com o na-
noscópio.  

Aproveitou para mostrar as partes do mi-
croscópio e observarmos duas coisas: uma 
casca da cebola e uma larva. Gustavo mos-



Aniversários 
de 29/9 a 5/10 

lançamos esse desafio às turmas . 
Vários nomes surgiram como "Choque", 

"Caçadores de Energia", "Eletricidade ilumi-
na nossas idéias" etc. No entanto, os mais 
votados foram: "Eletricidade ou mágica? Eis 
a questão", "Escola Elétrica" e " Energia que 
movimenta o mundo". Hoje, tivemos o se-
gundo turno. O resultado, apresentaremos 
no próximo informe. 

Aproveitamos para pedir imagens sobre 
fontes e tipos de energia, e também, contas 
de luz, que possam ser recortadas. Desde 
já, agradecemos. 

INGLÊS NA F4 
As crianças do quarto ano têm colocado a 

mão na massa e explorado o universo de 
trabalho dos chefes de cozinha. A animação 
Chef Donald e as trapalhadas do persona-
gem Pato Donald, renderam muitas garga-
lhadas e conversas sobre essa profissão. 

PROPAGANDA NA F5 
As aulas de Inglês do quinto ano têm sido 

muito divertidas. As propagandas, sejam em 
papel ou em vídeos de antigas propagandas, 
como do primeiro celular, dos primeiros apa-
relhos de vídeo game etc, despertam muito  
interesse nas crianças. Conversamos sobre 
os diferentes aspectos que compõem esta 
linguagem e comparamos as propagandas 
antigas com as atuais. Fica cada vez mais 
claro para as crianças que o profissional 
desta área precisa ser criativo e estar ante-
nado com tudo o que acontece ao seu redor. 

NOTÍCIAS LIGEIRAS DA F5TB 
Na última semana, inspirados em Emília 

no País da Gramática, combinamos que fa-
remos algumas publicações do Jornal O grito 
do Pica Pau Amarelo, criado pelas crianças. 
A meninada já está organizada e bem ani-
mada. 

Aproveitamos para dizer que, em função 
da Feira Moderna, mudaremos a nossa dinâ-
mica de tarefas de casa e que o fim de se-
mana é uma boa oportunidade para quem 
ainda precisa providenciar o livro O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge A-
mado. 

NOVIDADES DA F5M 
A semana foi de muito trabalho!  
Na aula de Inglês gravamos entrevistas 

muito sérias porque se tratavam de job inter-
views. 

Conversamos com Abelardo de Carvalho 
sobre o seu trabalho, e assistimos o seu A-
molador, curta produzido a partir de uma foto 

de Marc Ferrez. 
Planejamos a Feira Moderna, dividimos 

as tarefas pelos alunos da turma e, para co-
meçar, já botamos a mão na poesia, no tra-
balho batizado como Mãos Poéticas - que 
vocês só vão conhecer na feira. 

Na Matemática, a novidade foi a entrada 
no trabalho de números com vírgula. Pensa-
mos sobre o preço do litro da gasolina e a-
quela terceira casa decimal, falamos sobre 
gorjeta e sobre medidas em geral. 

Fechamos a semana fazendo uma experi-
ência sobre a propagação do calor, assistin-
do ao filme Ilha das Flores e lendo poesia na 
biblioteca.  

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Matheus, F5TB, procura um casaco de 

moletom, azul-marinho, com capuz. Quem 
encontrar deixe na secretaria.  

F1T no Centro Cultural Cartola  

29  CAROLINA GRINBERG LIMONCIC    TAT 
29  PEDRO ANDRADE B DE MACEDO    TBT 
30  LARA LAZOSKI LIBANIO                 TCM 
 

1    MARIA PAULA MELLO LOPES        F5TA 
1    LUIZA SILVEIRA DE MELO GAMA     TBT 
2    VANESSA PASSOS DA SILVA          PRO 
3    GABRIEL CORREA B BRUN FAUSTO F4T 
3    GUSTAVO TEIXEIRA KOIFMAN         F4T 
5    LUISA ANNIK G G BEAUCHAMPS      F4T 
5    JOÃO MATTA MACHADO MOURA     F1T 


