
dutivos do que outros, mas tentamos. Fica 
o desejo de que todos possam construir, 
daqui para a frente, um caminho de maior 
aproximação e amizades. 

PLANTÃO PARA TODAS AS TURMAS 
Lembramos que na quarta-feira, 01/04, 

a partir das 18h, teremos o Plantão da E-
ducação Infantil. Para quem ainda não 
participou, este é um encontro especial 
para as famílias que estiverem sentindo 
necessidade de conversar com os profes-
sores sobre seus filhos e para terem notí-
cias sobre o seu processo na escola. Os 
encontros têm a duração máxima de 10 
minutos. Conversas mais longas precisam 
ser agendadas com a coordenação. 

Para que todos possam ser atendidos, 
pedimos que agendem, a partir da próxi-
ma segunda-feira, na secretaria da escola. 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2008 
Estamos enviando nas mochilas das 

crianças que já frequentavam a escola no 
ano passado, um DVD com a festa de en-
cerramento. Esperamos que todos pos-
sam se alegrar relembrando a comemora-

PARA TODOS 
ENTRADA E SAÍDA 

Nesses dois momentos importantes, 
quando estão em jogo muitos fatores, o 
que mais nos tem preocupado é a segu-
rança das crianças. Precisamos contar, 
verdadeiramente, com a ajuda de todos. A 
pressa, a intolerância e a falta de percep-
ção do coletivo são sérios inimigos do ca-
rinho e da atenção que devemos ter com 
nossas crianças. 

Estamos reeditando algumas orienta-
ções, que já fazem parte da Proposta Pe-
dagógica, mas que acabaram de passar 
por uma revisão criteriosa, buscando atua-
lizá-la e torná-la mais coerente com o que 
estamos praticando. Em breve, seguirá o 
aviso da publicação de sua nova versão. 

1 - Você pode entrar na escola para 
entregar sua criança, mas pode também 
entregá-la no portão. Com as atividades já 
iniciadas, evite conversar com os profes-
sores. Eles precisam estar atentos às cri-
anças. Se houver necessidade, escreva 
um bilhete na agenda ou procure a coor-
denação / orientação que está sempre 
mais livre para atendê-lo. Caso não haja 
disponibilidade imediata, marque um horá-
rio na secretaria. 

2 - Seja pontual. A entrada é às 7h30 
ou às 12h45. A saída às 12h15 ou 17h30. 
Temos uma tolerância de 15 minutos an-
tes e depois desses horários, quando as 
crianças ficam na companhia dos auxilia-
res. Fora disso não temos funcionários 
para atendê-las. 

3 - Evite atrasos para não prejudicar a 
rotina da turma e a participação da criança. 

4 - No horário de saída, pedimos que 
colaborem, aguardando o chamado de 
seu filho, por ordem de chegada dos res-
ponsáveis. Nesse momento, para garantir 
o controle e a segurança, pedimos que 
evitem entrar e permanecer com seus fi-
lhos nas dependências da Escola depois 

deles lhes terem sido entregues. 
5 - A saída na companhia de pessoas 

não indicadas na anamnese ou apresenta-
das previamente, depende de comunica-
ção por telefone ou escrita na agenda, e 
identificação das mesmas. 

ERRO NA AGENDA 
Pedimos que desconsiderem a mensa-

gem escrita na agenda das crianças na 
sexta-feira, dia 29/05. Ao contrário do que 
está escrito, nesse dia teremos aula nor-
mal. Essa data é, inclusive, véspera da 
Mostra de Artes de F3, F4 e F5 e estare-
mos, a todo vapor, preparando o evento! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

ENCONTROS COM OS PAIS 
Ontem encerramos os encontros de 

apresentação das famílias da Pereirinha. 
Não temos certeza se conseguimos cor-
responder às expectativas dos pais que, 
no ano passado, nos solicitaram esse con-
tato. Avaliamos que uns foram mais pro-
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Encontro de Pais da Turma da Chuva (mais fotos no “site”) 



dando para casa uma pesquisa sobre a 
idade das pessoas que moram com as 
crianças. (foto no “site”) 

BORBOLETA CAÇA LAGARTAS! 
As crianças da Turma da Borboleta es-

tão animadas com as histórias sobre a 
transformação das lagartas em borboletas 
e com as atividades de artes que as tem 
envolvido num clima contagiante. Fizeram 
pintura de borboletas com as próprias 
mãos, colagem desse inseto com formas 
geométricas e um imenso casulo com di-
ferentes materiais que colocaremos em 
exposição. Na próxima terça-feira, vamos 
passear no Parque Lage. A turma vai ten-
tar encontrar lagartas e borboletas. Mas 
como sabemos que a missão é quase im-
possível, pedimos a todos que tiverem 
oportunidade de passear no campo, neste 
final de semana, que fiquem bem atentos. 
Adoraríamos ganhar de presente uma la-
garta para que pudéssemos alimentá-la e 
observar de perto sua transformação. Aos 
nossos possíveis parceiros nessa busca 
pedimos que observem muito bem a plan-
ta da qual a lagarta se alimenta e, se pos-
sível, que tragam um galho com folhas 
para que possamos continuar alimentan-
do-a adequadamente. No dia do passeio o 
lanche será coletivo. 

A AVENTURA DO HOMEM 
A Turma do Tigre embarcou numa gos-

tosa aventura: "A história dos homens das 
cavernas". 

Curiosos, nossos jovens pesquisadores 
perguntaram, levantaram hipóteses e fize-
ram descobertas sobre os hábitos dos ho-
mens pré-históricos. A partir de discus-

ção de um ano cheio de aprendizagens. 

HISTÓRIAS NA TAT 
As crianças têm aproveitado muito os 

momentos das histórias. Aos poucos, o 
grupo já começa a se reunir para escutá-
las, com curiosidade e atenção, e na hora 
de escolherem um livro para levar para 
casa, os pequenos têm demonstrado mui-
to interesse. 

O NOME DA TURMA 
A TAM está dividida entre três opções: 

Macaco, Lua e Vovozinha. Todas as idéi-
as partiram das crianças, no entanto ainda 
não conseguimos escolher qual deles nos 
identificará ao longo do ano. 

Nossa estratégia será trazer histórias e 
imagens sobre esses temas para que as 
crianças se familiarizem e, então, possam 
fazer uma escolha mais consciente! Por-
tanto, aguardem. Em breve vamos batizar 
a nossa turma! 

A FADA DO ARCO-ÍRIS 
A Turma do Arco-Íris recebeu a visita 

de uma Fada Encantada que trouxe para 
o grupo uma a caixa de histórias. As crian-
ças, estarrecidas, quase não acreditavam 
no que estavam vendo! A Fada tinha mes-
mo recebido a carta que elas haviam man-
dado e conhecia bem o repertório de his-
tórias do grupo, pois dentro da caixa esta-
va o livro "A Bela Adormecida". Muitos 
questionamentos surgiram depois da leitu-
ra desse conto de fadas. Quantos anos 
tem a fada má? E a mamãe? E o papai? 
Cem anos é muito ou pouco tempo? 
Quanto tempo a gente dorme? Para res-
ponder a essas perguntas estamos man-

sões, livros, filmes e muita imaginação 
vamos, aos poucos, nos transportando 
para um tempo em que animais gigantes, 
vulcões e cavernas faziam parte da reali-
dade. 

VISITA NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol recebeu a visita de Ma-

ria José e Fábio, pais da Bia (TCM). Eles 
vieram contar uma história sobre a origem 
da piñata, um brinquedo tradicional do 
México. 

A piñata foi feita com um vaso de cerâ-
mica enfeitado, no formato de uma estre-
la, recheado de brinquedos e doces. No 
final, as crianças ficaram muito felizes ao 
tentarem quebrá-la, como fazem as crian-
ças mexicanas em dias festivos. Foi uma 
farra! 

Nesta semana fizemos um enorme sol 
de jornal para enfeitarmos a nossa sala. 
Conversamos sobre os movimentos de 
rotação e translação da Terra e, com uma 
lanterna e um globo terrestre, brincamos 
com a ideia de que quando no Brasil é dia, 
no Japão é noite. A turma adorou! 

TURMA DO CORAÇÃO 
Depois de uma votação apertadíssima, 

com o voto por telefone de uma criança 
que faltou, a TDT se tornou Turma do Co-
ração. Livros sobre o corpo humano nos 
ajudaram a iniciar algumas conversas e 
instigaram as crianças. Descobrimos que 
o nosso coração é quase do tamanho da 
nossa mão fechada e que ele bate mais 
forte quando corremos ou nos emociona-
mos. Apelando para o saber popular, o 
coração também pode ser um “cantinho” 
especial onde guardamos lembranças e 

Maria José e Fábio, pais da Bia (TCM), em visita à Turma do Sol Comemoração do batismo da Turma do Coração 



pessoas queridas. Esperamos que esse 
ano seja recheado de bons momentos pa-
ra serem guardados no coração de cada 
criança! 

CANTANDO NA CHUVA 
A Turma da Chuva teve uma aula de 

Expressão Corporal muito especial. De-
pois de assistirem a trechos do DVD 
"Cantando na Chuva", as crianças, em 
pequenos grupos, receberam guarda-
chuvas e tentaram reproduzir os movi-
mentos de Gene Kelly. Na sala de aula as 
conversas têm girado em torno dos raios e 
trovões das últimas chuvas: 

- O raio é uma luz e o trovão é o baru-
lho. 

Nicolas 
- O raio chega primeiro porque avisa 

que vai chover.  
Rafael 

- O raio chega primeiro porque ele avi-
sa que vai chover muito forte! 

Olivia 
- A gente deve se proteger dos raios 

dentro de casa. 
João 

- Se chover muito forte e tiver relâmpa-
go pode queimar tudo que tem tomada. 

Gabriel O. 
- Não pode ficar embaixo da árvore por-

que se o raio cair vai quebrar o galho e ele 
cai na sua cabeça. 

Olivia 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

GENTE NOVA E NOME NOVO 
A F1M já não é mais a mesma. Nesta 

semana, cumprimos uma tarefa difícil: de-
cidir o nome da turma. As sugestões das 
crianças foram muitas: Memória, Tic-tac, 
Espaço... Numa votação, decidimos por 
"Turma do Primeiro Ovo", que além desse 
nome divertido ganhou mais um amigo. 
Seja bemvindo Antônio Janequine. 

F1T? 
Uma chuva de nomes passou pela tur-

ma durante essa semana. As crianças 
gostaram da brincadeira e, diante de vá-
rios nomes, escolheram Turma da Evolu-
ção. A história desses pequenos está só 
começando! 

comparar as muitas mudanças ocorridas 
ao longo dos anos: moradias, automóveis, 
mobiliário, roupas, natureza e as crianças 
também. Basta olhar as fotos que trouxe-
ram para esta atividade para perceberem 
o quanto cresceram nesse tempo. 

Hoje, as crianças das duas turmas es-
tão levando para casa os cadernos de 
Projeto e Matemática para serem plastifi-
cados. Eles devem voltar na próxima se-
gunda-feita. 

Já mais apropriadas dos estudos sobre 
o Tempo, as turmas foram desafiadas a 
fazer textos coletivos sobre a obra "A Per-
sistência da memória". Vejam os resulta-
dos. 

"Dia em que a Terra Parou 

A terra parou de girar, os relógios para-
ram de marcar o tempo passando e, de 
tão parados, eles ficaram murchos. Tudo 
foi deixando de ter vida, as plantas, os 
bichos. Essa obra deve ter sido criada de 
um sonho do Dali, mas lá no final da pintu-
ra há luz, deve ser o tempo voltando e o 
mundo renascendo." 

Texto coletivo da F2TA 
"É uma obra do Salvador Dalí. Ela não 

é igual às outras obras dos outros pinto-
res. Ela é esquisita porque os relógios es-
tão derretidos, moles. Nós achamos que 
ele quis representar um tempo que rodou, 
girou tanto que cansou. Um tempo derreti-
do, um tempo que não passa mais, um 

Apresentações na F4M 

DOS PRIMÓRDIOS ATÉ HOJE EM DIA 
Esta foi uma semana de muitas novida-

des. As crianças das F1 se interessaram 
pela conversa sobre os homens das ca-
vernas e chegaram a fazer perguntas co-
mo a da Sofia: "como podemos ver ima-
gens desses homens se naquela época 
não existia máquina fotográfica?". 

A discussão rendeu e pudemos abordar 
as diferentes formas de registro (oral, es-
crito e imagético). E nossos pequenos es-
tão muito envolvidos com a escrita, como 
uma das formas de resgate das histórias e 
de construção da memória. Nesse cami-
nho, iniciaremos o projeto "No tempo do 
faz-de-conta". Para enriquece-lo vamos 
adotar o livro "O sapo que virou príncipe - 
Continuação", de Jon Scieszka, editora 
Cia das Letrinhas. Quem quiser, pode en-
comendar na Artimanha, na rua Capitão 
Salomão, ou na Papel aos Pedaços, no 
Largo dos Leões. Aguardaremos ansiosos 
sua chegada para iniciarmos a leitura. 

MAIS DALÍ NA F2TA 
Ainda instigada pela obra de Dalí "A 

Persistência da Memória", a F2TA confec-
cionou, nas aulas de Projeto, a capa do 
caderno. A ideia proposta foi uma releitura 
com desenhos e colagens. 

Também para ilustração da capa, a 
F2TB fez uma grande viagem no tempo 
através das diversas imagens que trouxe-
ram. Depois, paramos para observar e 



tempo que acabou." 
Texto coletivo F2TB 

POESIAS NA F2M 
Nossos pequenos estão encantados 

com as poesias de Cecília Meireles em 
"Ou isto, ou aquilo". Estão atentos às brin-
cadeiras com as palavras que desenrolam 
a poesia. 

"Com rima ou sem rima, posso esco-
lher?" 

Descobriram graça e peculiaridades em 
rimas e versos. Pedimos sugestões a 
quem tiver poesias para serem comparti-
lhadas com o grupo. 

REUNIÃO DE PAIS DE F2 
Estamos nos aproximando da reunião 

de pais das F2, marcada para segunda-
feira, dia 6/04, às 19h. Anotem em suas 
agendas. Nesse encontro, os pais, mais 
próximos da professora, terão notícias so-
bre o projeto de pesquisa. 

ÁLBUM DE FIGURINHAS NA F3 
Nosso projeto logo será anunciado, 

mas já encontramos o livro "Álbum de Fi-
gurinhas", escolhido para ser adotado nas 
turmas de Terceiro Ano. De Fanny Abra-
movich e Marcelo Chips, Editora Ática. 
Pode ser encomendado na Papel aos Pe-
daços, no Largo dos Leões e na Artima-
nha, Rua Capitão Salomão. Aguardamos 
os exemplares para iniciarmos essa leitura 
que promete! 

APRESENTAÇÃO 
Falar sobre a capa dos cadernos de 

projeto elaboradas pelas crianças das F4 
proporcionou momentos de aconchego, 
prazer e diversão. 

Diante das fotos e dos relatos de via-
gens, encontros, amizades, nos aproxima-
mos, nos conhecemos um pouco mais. 

A partir dessas capas, as crianças es-
creveram uma apresentação no caderno, 
contando um pouco do seu jeito e dos 
seus gostos. 

CONHECENDO DRUMMOND 
As F5M começaram a estudar Carlos 

Drummond de Andrade. É que, na Cruza-
dinha deste ano, todos os textos são do 
poeta. 

Já lemos sua biografia, assistimos a um 
trecho do documentário "Poeta das sete 
faces" e conhecemos os poemas "Canção 
Amiga" e "Poema das sete faces". 

Por enquanto, o que mais nos surpre-
endeu na vida de Drummond, foi a sua 
expulsão do colégio pelo desentendimento 
com o professor de Português e a história 
de sua morte doze dias depois da morte 
de sua filha. 

Texto coletivo F5MB 

SOBRE O PROJETO DAS F5 
Para tratar do tema Tempo, as turmas 

F5M estão discutindo a importância da 
história e os acontecimentos marcantes 
do século XX, como as duas grandes 
guerras, a ida do homem à lua, a internet, 
as ditaduras, o surgimento da Aids, as no-
vas tecnologias, o movimento feminista 
etc. 

A partir desses fatos pretendemos ela-

borar nosso projeto levantando conheci-
mentos, hipóteses e questões. 

Logo, logo, vamos precisar de materiais 
de pesquisa. Aguardem! 

Texto coletivo da F5MA 

REUNIÃO DE PAIS DE F5 
Lembramos que a nova data da reunião 

é segunda-feira, dia 30/04, às 19h. Além 
das notícias sobre a ampliação da escola, 
com a divulgação das ideias preliminares 
sobre o projeto pedagógico para o segun-
do segmento do Ensino Fundamental 
(Sexto ao Nono Ano), conversaremos so-
bre o processo de despedida e transferên-
cia dos que não desejarem continuar co-
nosco. Faremos, também, uma explana-
ção sobre o Projeto de Pesquisa das Tur-
mas. Contamos com a presença de todos. 

SEMANA VIBRANTE NA F5T 
A semana começou com a apresenta-

ção e defesa das ideias para o Projeto no 
Quinto Ano. Foi emocionante! 

Tivemos, também, um Bingo Matemáti-
co, um Bingo em Inglês e uma Gincana de 
Pandeiros. Pois é, além dessas ativida-
des, a nossa turma ainda assistiu a um 
vídeo do Grupo Corpo na aula de Expres-
são Corporal e avançou na leitura de "A 
Máquina". 

PEREIRÃO DIFERENTE 
Para realizarmos um Pereirão diferente 

nos dois turnos, pedimos que as crianças 
resgatem, no fim de semana, com suas 
famílias, brincadeiras do tempo da vovó e 
tragam sugestões na próxima semana. 

Apresentações na F4T 

23   JOAO PEDRO CAMPOS VELEDA      F4M 
23   ELEONORA ACOSTA MANELA        F5MB 
24   VINÍCIUS CARNEIRO DE FARIA          F1T 
24   CLARA P DA SILVA GOLDENSTEIN   TCT 
24   MARIA RITA ABREU M DE MORAIS   F3M 
25   CLARA VILLAS BÔAS C RIBEIRO       F1T 
25   GABRIEL VILA MAIOR TEIXEIRA        F1T 
25   LOURENÇO BRUM T SOARES            TDT 
28   ARTHUR RAEDER C NOGUEIRA       TBM 
28   ANDRE GUILHERME C SANTOS      F2TB 
29   ANTONIO TEIXEIRA ESTELLITA LINSTDT 
29   JULIA DUARTE BRANDAO JAYME  F5MA 

Aniversários 
de 23 a 29/3/2009 


