
Verde, que ele administra e, em uma delas, 
vimos sua mesa de trabalho e descobrimos 
um instrumento importantíssimo para o seu 
ofício: o computador! Renato preparou uma 
surpresa para a Turma do Bombeiro: criou 
um site com conteúdos relacionados aos 
bombeiros como uniformes, capacetes e car-
ros. No site também tem um espaço especial 
para as crianças, junto com seus pais, inseri-
rem fotos. O endereço será enviado pelas 
agendas. 

Dando continuidade ao nosso cronograma 
de passeios e visitas, fomos ao consultório 
da Leticia, mãe de Marcelo (TBM), onde 
também estava Ana, mãe do Francisco 
(TBM). As duas são psicólogas e nos conta-
ram a história de um sapo que vivia com u-
ma idéia "encasquetada" na cabeça.... A his-
tória serviu para ilustrar situações que se 
assemelham às que fazem crianças e adul-
tos procurarem ajuda dos terapeutas. Letícia 
contou também um pouquinho sobre o surgi-
mento da psicanálise, através de uma linda 
história criada por ela mesma, especialmen-
te para a turma. Falou sobre o Dr. Sigmund 
Freud e seu paciente, o pequeno Hans. As 
crianças fizeram a maior farra e adoraram o 
divã do consultório. (fotos no “site”)  
VISITA ESPECIAL E ESPACIAL! 

A Turma da Fábrica recebeu uma visita 

PARA TODOS 
PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

Há sessenta anos estamos construindo 
uma escola com a ajuda de muitos amigos, 
pais e professores. Todos que aqui estão, e 
todos os que por aqui passaram, deixaram 
valiosas contribuições. Ainda está em tempo 
de responder ao questionário de avaliação, 
que foi enviado com o documento de matrí-
cula. Participem desse momento fundamen-
tal criticando e sugerindo novos caminhos 
para 2009. Caso tenham perdido o questio-
nário, peçam uma cópia na secretaria ou 
pela agenda das crianças. 

Teremos duas reuniões para comentar o 
retorno e resultado dos questionários; a pri-
meira, do Ensino Fundamental, dia 24/11, e 
a da Educação Infantil, dia 27/11, ambas às 
19h. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        
FESTA PEDAGÓGICA 

Amanhã é o dia da nossa Festa. Estare-
mos aguardando, com muita alegria, nossas 
crianças e seus familiares para compartilhar-
mos o que foi aprendido na escola. Depois 
do encontro, na sede da Capistrano de A-

breu, teremos a Mostra de Artes na Pereiri-
nha, onde estarão reunidos os trabalhos de 
todas as turmas. Fiquem atentos aos horá-
rios e não cheguem atrasados, pois precisa-
remos ser pontuais para que nenhuma apre-
sentação fique prejudicada. 
 

  8h30 - Turma da Festa  
  9h00 - Turma da Lua 
  9h30 - Turma da Fábrica 
10h00 - Turma da Mágica 
10h30 - Turma do Carro 
11h00 - Turma do Bombeiro 
11h30 - Turma da Música 
12h00 - Turma da Abelha 
PASSEIO MARAVILHOSO! 

A Turma do Carro foi passear na Cidade do 
Samba. Assim que chegaram, sentiram uma 
imensa vontade de correr; ao mesmo tempo, 
eram surpreendidos pelo colorido e pelo brilho 
dos carros alegóricos e das fantasias que en-
contravam pelo caminho. No ritmo dos sambas 
consagrados das escolas, dançaram como 
verdadeiros passistas. Foi uma manhã prá lá 
de animada! (fotos no “site”) 
MAIS PROFISSÕES. 

Na semana passada, recebemos a visita 
de Renato, pai do Dudu (TBM). Ele nos con-
tou como é o seu trabalho de administrador 
de empresas. Vimos fotos das Lojas Mundo 
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Renato, pai do Dudu, na Turma dos Bombeiros Bernardo (F5TB) contando história na Turma da Fábrica 



FESTA NO PARQUE LAGE 
A Turma da Festa aproveitou cada minuto 

do passeio ao Parque Lage. Felizes por es-
tarem juntos, e perto da natureza, as crian-
ças fizeram comentários sobre as árvores, 
se penduraram em galhos, observaram for-
migas e a textura de uma jaca. Numa mistu-
ra de fascínio e medo atravessaram uma 
caverna e, após o lanche, desenharam com 
gravetos no chão de terra. Na volta para o 
ônibus, paramos para ver um lagarto enorme 
que atravessou, calmamente, o nosso cami-
nho. Felizes, e cheios de história para con-
tar, voltamos para escola. (fotos no “site”) 
TURMA DA ABELHA NO HOTEL 

A Turma da Abelha foi ao Hotel Interconti-
nental para conhecer e conversar com os 
profissionais que trabalham por lá. Fomos 
recepcionados por Maria Cláudia, que traba-
lha na administração, e que nos explicou 

muito especial na sexta-feira passada. Ber-
nardo Telles (F5T), a convite do Artur, veio à 
nossa turma contar uma "história espacial". 
Bê, como é carinhosamente chamado, leu 
dois capítulos do livro "Histórias de um Pe-
queno Astronauta", de Christiane Gribel, e 
ainda nos presenteou com deliciosos boli-
nhos como os da "receita especial espacial" 
da sua história. Ele ainda nos emprestou seu 
livro para que terminássemos de ler durante 
a semana, mas não precisamos mais do que 
uma tarde para ler toda a história. As crian-
ças adoraram viajar pelo universo na compa-
nhia do pequeno astronauta. O encontro foi 
delicioso! 

Na próxima terça, finalmente, faremos 
nosso passeio ao Planetário. Nesse dia é 
importante que as crianças tragam um aga-
salho, pois dentro da cúpula a temperatura 
costuma variar entre 15 e 20 graus. O lanche 
será coletivo. (fotos no “site”) 

tudo sobre o seu funcionamento. Além de 
conhecer alguns profissionais que já havía-
mos pesquisado na escola, soubemos que 
para um hotel funcionar é necessário muito 
mais trabalhadores do que imaginávamos! 
Visitamos algumas dependências como a 
lavanderia, os restaurantes, as áreas de la-
zer, a recepção e conhecemos os cozinhei-
ros, as floristas, as camareiras, as recepcio-
nistas. As crianças tiraram fotos com os pro-
fissionais e ficaram muito felizes em poder 
conhecer o trabalho deles. (fotos no “site”) 
TELEFONE COM FIO 

A Turma da Mágica está trabalhando a 
todo vapor para os últimos preparativos da 
festa. Trabalhos prontos, invenções construí-
das e muita ansiedade para mostrar o que 
aprendemos ao longo desse semestre tão 
rico em informações e descobertas. 

Nesta semana, também, descobrimos 

Turma do Bombeiro no consultório de Letícia e Ana Ricardo, pai do Pedro, na Turma da Música 

Turma da Abelha no Hotel Intercontinental Passeio da Turma da Festa no Parque Lage 



mais um brinquedo antigo que pode ser feito 
com sucata: o telefone com fio. Feito com 
potinhos de iogurte e fios de barbante, as 
crianças têm se divertido contando segredos 
ao pé do ouvido! 
REFLETINDO SOBRE A SAÚDE 

A Turma da Música está encerrando o 
Projeto “Quando crescer, quero ser” com 
chave de ouro! 

Para conhecermos o dia-a-dia dos médi-
cos, recebemos uma visita muito especial, 
que encantou e despertou o interesse de 
todos. Ricardo, pai do Pedro (TDM), é nefro-
logista e preparou uma “palestra” para as 
crianças. Para ele, pensar em medicina é 
pensar na saúde, na doença e na comunica-
ção. Nos disse que é preciso exercitar os 
cinco sentidos, ou seja, ver, cheirar, apalpar, 
falar e escutar os pacientes. Salientou, tam-
bém, a importância da água para o bom fun-
cionamento dos rins e trouxe vários instru-
mentos de trabalho para nos mostrar como o 
jaleco, o estetoscópio e o aparelho de pres-
são, além de um celular, com câmera para 
filmagens e fotografias, e um laptop. Por fim, 
explicou o que era a medicina homeopática. 
No final da visita, fomos surpreendidos quan-
do soubemos que, além de médico, ele tam-
bém é músico e que havia planejado tocar 
uma música para nós. Enquanto as crianças 
faziam um desenho sobre o encontro, Ricar-
do nos presenteou com uma linda melodia 
tocada em sua flauta transversa. 

Também fizemos um passeio ao Jardim 
Zoológico. Lá, nos encontramos com o biólo-
go Pedro, que nos trouxe muitas informa-
ções, especialmente sobre os profissionais 
que cuidam dos animais e de sua alimenta-
ção. Falou que o veterinário é o médico que 
cura as doenças, que o biólogo é quem pen-
sa no habitat dos bichos e verifica se o cati-
veiro está o mais próximo do natural, que o 

NOTÍCIAS DAS F2 
Na próxima semana vamos ao Parque 

Lage apreciar a fauna local. Formigas, mos-
quitos, pequenos mamíferos e répteis serão 
o nosso foco. Lupas e binóculos serão bem 
vindos! Nossos pequenos pesquisadores 
festejarão este gostoso momento com um 
caprichado piquenique! O passeio da F2M 
será na terça e o da F2T na quinta-feira. 

Finalizaremos o semestre, nas aulas de 
matemática, reeditando uma antiga prática: 
montaremos o mercado Sá Pereira. 

Para isso, contamos com a colaboração 
das famílias separando embalagens vazias, 
limpas, secas e que não sejam perigosas ao 
manuseio das crianças. Avisaremos nas a-
gendas o dia de trazê-las! 
FÁBULAS DE ESOPO 

A F2M anda lendo bastante. O livro 
"Fábulas de Esopo" deu o maior ibope. Du-
rante esta semana prepararam, em casa, 
alguns recontos. Deram asas à imaginação e 
criaram vários adereços! As performances 
surpreederam a todos! (fotos no “site”) 
NOVAS SONORIDADES 

As crianças da F3T foram desafiadas a 
explorar a flauta doce de maneira não con-
vencional. Sopraram, de longe e de perto, os 
furos onde normalmente se colocam os de-
dos, utilizaram partes da flauta em movimen-
tos percussivos etc. Surpreenderam-se com 
os resultados e ampliaram sua compreensão 
e olhar, quer dizer, seus ouvidos, para as 
possibilidades sonoras desse instrumento. 
O BRUXO DO COSME VELHO 

Na segunda-feira, nós fomos à ABL - Aca-
demia Brasileira de Letras - para aprender 
um pouco mais sobre a vida de Machado de 
Assis e sua obra. 

A exposição ocupava três andares. Cada 

 F1M e F1T homenageiam Cartola em suas Festas Pedagógicas. (fotos no “site”) 

zootecnista cuida da sua alimentação, fazen-
do o balanço nutricional e que o tratador é 
quem verifica a limpeza dos ambientes e 
como os bichos estão se comportando. De-
pois, visitamos algumas aves, tartarugas, 
animais exóticos e felinos. O leão, que inici-
almente estava dormindo, acordou por al-
guns instantes e fez toda a turma se assus-
tar e vibrar ao mesmo tempo, com um es-
trondoso rugido! Sem dúvida, nesta semana 
a Turma da Música viveu momentos ines-
quecíveis! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  
SHOW DE SAMBA 

Na última quarta apresentamos o show de 
lançamento do CD das Turmas do Mistério e 
da Pantera Cor-de-Rosa. 

Nossos malandros e nossas cabrochas 
mostraram que têm muito samba no pé e 
arrancaram aplausos da platéia! 

Após o show, as famílias apreciaram a 
exposição e finalizamos o encontro com um 
delicioso lanche coletivo. Foi encantador ver 
nossos artistas inventando seus próprios 
sanduíches com muita desenvoltura. Foi u-
ma grande diversão. 

"Foi emocionante." 
"Toda vez que a gente rebolava eles bati-

am palmas.” 
VISITA AO PROJAC 

Na próxima quinta-feira, a F1M fará um 
passeio ao Projac para conhecer a cidade 
cenográfica, os estúdios de gravação e os 
inúmeros profissionais envolvidos com a pro-
dução televisiva. O convite partiu do Wlade-
mir, pai do Francisco, que nos acompanhará. 
Nesse dia o lanche será oferecido pelos anfi-
triões, mas é preciso o uso de calça compri-
da e tênis. 



Aniversários 
de 3 a 9/11 

um contava momentos de sua vida: infância 
e juventude, vida profissional, objetos pesso-
ais e sua amada Carolina. 

Machado de Assis fundou a ABL, foi um 
grande escritor e muito contribuiu para a lite-
ratura brasileira. Ele influenciou a transição 
do romantismo para o realismo. 

Entre suas obras podemos destacar Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Cas-
murro e Memorial de Aires. 

Apesar de vivenciar uma infância difícil, 
sem escolaridade, Machado sempre se inte-
ressou pelas letras. Adorava ler e estudar. 
Dominava muitos assuntos como o teatro e a 
música, e falava diversas línguas. Ele era 
autodidata. 

Machado tinha sérios problemas de saú-
de: era epilético, tinha problemas de visão, 
no pulmão e no estômago. 

Machado era conhecido como o "Bruxo do 
Cosme Velho" porque possuía um 
"caldeirão" onde gostava de queimar seus 
papéis. A mobília de sua casa também era 
considerada estranha e ainda porque a epi-
lepsia era considerada, na época, uma doen-
ça espiritual. 

Joaquim Maria Machado de Assis morreu 
em 1908 e, cem anos depois de sua morte, 
suas obras ainda estão vivas nas estantes e 
no coração de seus estudantes. 

Texto coletivo da F4T 

A F4MA VISITA A ABL 
Fomos à ABL para ver a exposição em 

comemoração ao centenário de Machado de 
Assis. Essa mostra foi a mais completa feita 

até hoje sobre o escritor. 
A grande maioria dos objetos era original, 

como os óculos, a mesa, a cama e até um 
ramalhete que ele recebeu de um amigo e 
que aparecia numa pintura. 

Gostamos muito de ver tantas raridades e 
achamos que Machado conquistou mais de-
zoito fãs! 

Caio F4MA 

CANTAPUEBLO 
A apresentação do Coral da Sá Pereira 

será no dia 8, sábado, às 14h, na Sala Cecí-
lia Meireles. As crianças deverão chegar às 
12h30 para passagem do som. Na próxima 
segunda-feira enviaremos uma circular para 
os alunos de Quarto e Quinto ano com infor-
mações importantes sobre o evento. 
NÃO ESQUEÇAM! 

Lembramos aos pais da F5TB que, a par-
tir do dia 4, estarão expostos nossos poe-
mas visuais e haicais. Trazemos, como con-
vite, o poema da Clarissa, publicado no “site” 
da escola. 
CHEGARAM OS POEMAS 

A F5TA recebeu, com muito carinho, nos-
sa nova companheira de viagem: a Poesia. 
Sua primeira aparição aconteceu na voz de 
Júlia de Moraes, que trouxe um poema de 
seu avô, Vinícius, para ser apreciado pela 
turma. A leitura dos poemas de Cecília Mei-
reles e Ricardo da Cunha Lima deram uma 
mostra da diversidade das rimas e do 
"formato" dos textos. Para ilustrar um pouco 
mais os encadeamentos dos versos, rimas e 

ritmos, copiaram do quadro uma estrofe de 
um poema de Castro Alves. Depois de toda 
essa análise, interpretação e explicações 
adicionais, amaram o assunto e, certamente, 
nos trarão bons resultados poéticos. 
NOVIDADES DA F5M 

Montados num elefante, os alunos da 
F5M continuaram sua viagem acompanhan-
do Fileas Fogg e Faz Tudo. Antes da chega-
da a Hong Kong, pesquisaram algumas in-
formações sobre essa cidade que tem quase 
7 milhões de habitantes, já foi colônia ingle-
sa e hoje é administrada pela República Po-
pular da China. 

Por aqui, em terras brasileiras, a turma 
teve os primeiros contatos com o texto da 
festa de fim de ano da escola. E, narradores 
responsáveis que são, já começaram a de-
corar suas falas. 

F4s em visitas à Exposição Comemorativa do Centenário de Machado de Assis. (fotos no “site”) 

3    ANA CECILIA P GUIMARAES            PRO 
3    LUIZA RAMOS NUCCI                       F5TA 
3    GABRIELA SAAD CAMPOS                 F4T 
4    THEO MANDELERT PRACOWNIK     F3M 
5    CAROLINA GALVÃO MAIA                 TBT 
7    ANTONIO NERY ABRANTES             TCT 
7    EMILIO ALEXANDRE M S DE FARIA  F1M 
8    MIGUEL GALVÃO DE M PERPÉTUO  TAT 
8    MARIA JACOBINA CAMPOS GELLI     F2T 
8    TOM RAITZIK ZONENSCHEIN          F5TB 
8    BERNARDO TONINI O TELLES         F5TB 
 


