
morar o aniversário da Cecilia Lessa. 

VISITA MUSICAL 
A Turma da Lua participou de uma aula 

de Música diferente. João, que é músico e 
irmão do Francisco e do Bernardo, veio nos 
mostrar sua ferramenta de trabalho: uma 
guitarra. Junto com o Jean, mostrou a dife-
rença entre o som elétrico, da guitarra, e o 
acústico, do violão. Em seguida, cantou e 
tocou um pouco de "rock and roll" de verda-
de. Depois, todos acompanharam o visitante 
com pandeiros e tambores, dançaram e can-
taram. Foi muito divertido! 

ARTE NA TURMA DO CARRO 
A Turma do Carro tem experimentado no-

vas técnicas nas atividades de artes. A últi-
ma novidade foi um trabalho aproveitando as 
cores da bandeira da Jamaica, com mosai-
co, tão presentes no universo da capoeira. 
Nosso próximo investimento será no samba. 

RELEMBRANDO 
A Turma do Bombeiro aproveitou uma 

pequena pausa, na programação de visitas 
dos pais, para relembrar tudo o que vivencia-
ram, até agora, em nosso projeto. Conversa-
mos e planejamos um álbum com todas as 

PARA TODOS 
DIA DO PROFESSOR 

Lembramos que a próxima quarta-feira é 
o Dia dos Professores. É feriado escolar e 
não haverá aula. 

MATRÍCULAS 2009 
Na última quarta-feira abrimos o período 

de matrículas para os candidatos à nova tur-
ma de F2T. Na segunda-feira, dia 20, inicia-
remos as matrículas dos alunos novos para 
a Educação Infantil e demais turmas do En-
sino Fundamental. Para que possamos aten-
dê-los, é fundamental que tenhamos termi-
nado os procedimentos de renovação de 
nossos alunos antigos. Precisamos contar 
com a colaboração de todos que desejam 
permanecer conosco no próximo ano envian-
do, o mais breve possível, a documentação 
preenchida e assinada. A secretaria está 
disponível para esclarecer dúvidas tanto por 
telefone, quanto pessoalmente. 

Os pedidos de mudança de turno preci-
sam ser encaminhados às orientadoras, que 
só poderão responder quando tivermos fe-
chado o período de renovação. Lembramos 

que os critérios de análise não podem ser 
apenas administrativos. Elas precisarão le-
var em conta questões pedagógicas, sociais 
e afetivas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

FESTA NA PEREIRINHA! 
Está marcada a data para a Festa Peda-

gógica da Educação Infantil. Dia 1/11, sába-
do, pela manhã, faremos uma série de apre-
sentações na Capistrano de Abreu, além de 
oficinas e uma mostra de artes que tomará 
toda a sede da Rua Marques. Os horários 
ainda serão divulgados, mas vão colocando 
o compromisso na agenda. 

DIA DAS CRIANÇAS 
Na próxima segunda-feira, caso não cho-

va, comemoraremos o Dia das Crianças com 
a vinda do grupo Carroça de Mamulengos, 
na sede da Capistrano de Abreu. O lanche 
será coletivo. Vamos torcer para o tempo 
melhorar! 

Atenção: especialmente para a Turma da 
Lua, não será necessário enviar o lanche 
coletivo pois, nesse dia, a turma vai come-
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João, irmão do Francisco e do Bernardo, em visita à Turma da Lua Turma da Fábrica jogando sua Trilha Espacial 



semestre, construímos um jogo de trilha do 
espaço. Juntos, pensamos as regras, organi-
zamos o percurso, numeramos e ilustramos 
o jogo. O processo foi muito rico e contou 
com a participação de todos, que estão feli-
zes em poder brincar com algo feito por eles 
mesmos. 

TODO DIA É DIA DAS CRIANÇAS! 
Mesmo com a festa do dia das crianças 

adiada por causa da chuva, as crianças da 
Turma da Abelha não desanimaram. Com 
muita alegria, juntaram-se com a Turma do 
Bombeiro para confraternizar e comemorar o 
seu dia com um gostoso lanche. Ainda assis-
tiram a um show musical dos "Beatles", im-
provisado por algumas crianças da Turma da 
Música. Foi um dia especial! 

"BEATLES FOREVER" 
Thomas, Luca e Antonio Peres, da Turma 

da Música, encantaram a todos com a apre-
sentação de um "Show dos Beatles" para o 
turno da manhã. Thomas trouxe um cavaqui-
nho e Luca marcou o ritmo das canções com 
os pés, contando com a participação do An-
tonio no vocal. Eles fizeram três apresenta-
ções no mesmo dia! No final, estavam radi-
antes de tanta felicidade com o sucesso re-
lâmpago! 

E O MUNDO CRESCEU! 
A Turma da Mágica aprofundou sua pes-

visitas e passeios, para deixarmos registrado 
um pouco da história desse grupo e do pro-
jeto "Conhecendo o Trabalho dos Pais". 
Nossos pequenos nos mostraram o quanto 
os encontros com seus familiares têm sido 
significativos para eles, lembrando de todos 
os pais com que já conversamos e de suas 
profissões. Na última sexta-feira, Chris e Lu-
cas, pai e irmão da Elisa, vieram contar uma 
história.... Bom, mas essa história só vamos 
contar no próximo Informe! 

METEOROS E VULCÕES 
Durante suas "pesquisas paleontológi-

cas", a Turma da Festa se deparou com du-
as hipóteses sobre a extinção dos dinossau-
ros: a da explosão de um vulcão e a da que-
da de um meteoro sobre a Terra. A partir 
dessa conversa as crianças têm levantado 
muitas questões sobre o assunto: os meteo-
ros e os vulcões são feitos de pedra? Por 
que os vulcões explodem? Tem fogo dentro 
deles? Existem pedras preciosas dentro do 
vulcão? 

Para responder a estas e a outras pergun-
tas, contaremos com a ajuda do Eduardo, 
pai da Sofia (TBT), que é geólogo. 

TRILHA DO ESPAÇO 
A Turma da Fábrica gosta muito de brin-

car com jogos. Dama, dominó, cartas e mui-
tos outros estão sempre presentes e, a cada 
dia, novos desafios são apresentados. Neste 

quisa sobre os inventos relacionados aos 
transportes. Aprendemos sobre como se mo-
viam os primeiros barcos, trens e carros. 
Quantos homens eram necessários para re-
mar grandes embarcações e como o surgi-
mento da vela, do motor a vapor e da roda 
facilitaram o trabalho e a vida do homem. "O 
mundo ficou maior" e aconteceram muitas 
descobertas. 

Nas próximas semanas vamos precisar 
de muita sucata. Caixas de leite e de suco, 
bem lavadas, caixinhas de papelão grandes 
e pequenas, rolos de papel higiênico, bande-
jas de isopor, tampinhas... O que vier será 
bem vindo! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

PASSEIO DO DIA DA CRIANÇA 
Por causa do tempo, foi preciso adiar o 

passeio das F1 e F2. Segue a nova progra-
mação: 
 

Terça-feira, dia 14, F3, F4 e F5. 
Quinta-feira, dia 16, F1 e F2. 
 

A pontualidade será imprescindível para 
que ninguém perca o ônibus, que sairá ime-
diatamente após tocar o sinal. O Clube Novo 
Rio é distante, a viagem um tanto longa, o 
que justifica a falta de tolerância com atrasos 
que possam prejudicar o grupo como um 
todo. 

Além do filtro solar, da roupa de banho 
por baixo do uniforme, dos pertences marca-
dos com o nome, da toalha, do lanche coleti-
vo em embalagem descartável, só ficará fal-
tando muita animação! 

ZICARTOLA NA ESCOLA 
Conhecendo um pouco mais sobre a cozi-

nha no Zicartola, as crianças descobriram 
novos ingredientes para montar um delicioso 
sanduíche. Em casa, fizeram uma receita do 
seu sanduíche preferido e o trouxeram de 
lanche. Aproveitaram para compartilhar re-
ceitas que podem fazer sozinhas, pois não 
oferecem perigo. Gostaram tanto da brinca-
deira que já temos alguns "mestre-cucas" 
em nossa sala. 

Seguem receitas: 
Pão árabe, manteiga, queijo derretido, 

mostarda ao forno.  
Ana Diamante 

Pão de forma, manteiga, queijo, geléia de 
framboesa, alface e tomate. 

Marina 

Thomas, Luca e Antonio Peres, da Turma da Música, em apresentação de “rock” 
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HOMENAGEM AO CARTOLA 
A festa pedagógica das F1 já está marca-

da para o dia 29, às 8h, para o turno da ma-
nhã e às 16h30 para o turno da tarde. Na 
ocasião, faremos nossa homenagem ao Car-
tola, além de compartilhar, com as famílias, 
o que andamos aprendendo. 

Neste sábado, à noite, o canal 40 apre-
sentará um especial sobre o Cartola. Vale a 
pena gravar para compartilhar o que for pos-
sível com as crianças num horário adequa-
do. 

FESTA DAS F2 
As crianças das F2 já estão envolvidas 

com os preparativos para o momento de 
compartilhar com as famílias um pouco das 
pesquisas deste segundo semestre. 

A Festa Pedagógica será no dia 31 de 
outubro, às 8h para o turno da manhã e as 
16h30, para o turno da tarde. Segue etiqueta 
na agenda com sugestão do figurino para o 
dia do evento. 

BOLETINS 
Semana passada enviamos os boletins de 

F4 e F5. Pedimos às crianças que os entre-
gassem e compartilhassem a leitura das ob-
servações com seus pais. 

REUNIÃO DE PAIS 
Lembramos as reuniões de pais das F4, 

no dia 20, e das F3, no dia 27. Ambas, se-
gundas-feiras, às 19h. Conversaremos sobre 
os Projetos das turmas, o trabalho de Mate-
mática e as atividades artísticas e, depois, 
conversaremos, em grupos, com professor e 
orientador de cada turma, para as notícias 
mais particulares de cada grupo. 

COM MUITA ENERGIA! 
Nas duas últimas semanas, estivemos 

com a rotina alterada em relação a horários 
e deveres de casa por causa da Feira Mo-
derna. Na reta final para a apresentação, 
todas as crianças das F4 estão muito envol-
vidas com os temas e a arrumação. É inte-
ressante observá-las nessa atividade que 
exige bastante autonomia e espírito de equi-
pe, um dos aprendizados mais importantes 
dessa proposta. 

Para o sábado, combinamos que seria 
bom que cada um pudesse se caracterizar 
de cientista, compondo o seu personagem 
(mesmo que fosse aquele modelo estereoti-
pado!). Então, jalecos ou roupa branca serão 
bem vindos! 

FEIRA MODERNA 
Amanhã, dia 11, sábado, estamos aguar-

dando nossos alunos de F3, F4, F5 e seus 
responsáveis para nossa Feira Moderna. As 
turmas de terceiro, quarto e quinto ano reú-
nem suas produções para mostrarem o 
quanto estão sabidas. A presença e pontuali-

dade de todos é fundamental, não só para a 
abertura dos estandes, como para que todos 
possam sentir-se seguros nas exposições e 
explicações. A produção coletiva é o alicerce 
desse trabalho. Todos precisam de todos, 
todos são fundamentais e importantes. 

Pedimos aos pais, que encaminhem as 
crianças para as salas, mas que aguardem, 
com paciência, no pátio, a abertura da feira. 
Aconselhamos um “tour” completo pela es-
cola, valorizando o trabalho de todas as cri-
anças e de todas as turmas. 

Para isso, estamos divulgando com ante-
cedência a planta da escola com a organiza-
ção do evento por temas e turmas. 

No intervalo entre o horário estabelecido 
para o turno da manhã e o da tarde, precisa-
remos contar com a colaboração de todos 
desocupando a escola para que possamos 
arrumar os estandes para o segundo turno. 
Turmas da Manhã de 9h às 10h15. 
Intervalo para arrumação de 10h15 às 
11h15. 
Turmas da Tarde de 11h15 às 12h30. 

DE TODOS 
LIVRO PERDIDO 

O Théo, da Turma do Carro, perdeu uma 
maleta de papelão com mini-livros, uma co-
leção de Tony Wolf. Os livrinhos falam de 
viagens pelo mundo usando diferentes mei-
os de transporte. Se alguém o encontrar, 
favor entregar na secretaria da Pereirinha. 

PIQUENIQUE NO PARQUE 
Os Moleques Mateiros convidam as crian-

ças para uma comemoração dia 12, domin-
go, às 10h, no Parque Lage, próximo ao La-
go dos Patos. Será um dia bem agradável 
com muita comida e brincadeira. Pedem que 
levem algo coletivo como suco, frutas e bolo 
para ser compartilhado. A atividade é aberta 
para qualquer pessoa, então podem ser con-
vidados outros amigos e familiares. Mais in-
formações com Alex 9919-7331 ou Felipe 
9102-9754 

Sanduiches do Zicartola 

13  ANDREA DE REZENDE TRAVASSOSAUX 
13  CECILIA LESSA MACEDO                  TAT 
13  FRANCISCO CANDIOTA BEVILAQUA F4T 
14  CAIO AMADO                                     F5M 
15  SOFIA BASTOS PALATNIK                TBM 
18  PEDRO CALDEIRA EULER BRAGA  F5TA 
 


