
Na semana passada fizemos um pas-
seio ao Jardim Botânico para conhecer 
o jardim japonês. As crianças conversa-
ram com um jardineiro que estava cui-
dando das plantas, viram alguns bon-
sais e passaram por uma ponte em ci-
ma de um lago cheio de peixes. 
No final, todos fizeram um gostoso 

lanche e brincaram muito no parquinho. 
Foi um dia especial! 

EXPERIÊNCIA GELADA 
Depois de assistir ao filme A Era do 

Gelo, de Chris Wedge, e conversar so-
bre a sua relação com o projeto em tor-
no da Pré-história, a Turma do Tigre re-
solveu fazer uma experiência gelada. 
Na sala de artes, usamos tinta congela-
da em cubos, com variadas cores, e 
tentamos reproduzir com as mãos as 
glaciações ocorridas na Terra.  
(fotos no site) 

PARA TODOS 
INFORMES EM ABRIL II 
Mais uma vez neste mês de abril, nos-

so Informe não será publicado. Na próxi-
ma sexta-feira, pela ocorrência de dois 
feriados na semana, não haverá edição. 
O próximo Informe será publicado no dia 
30, véspera do Dia do Trabalho. 

DESABAFO DE UMA MÃE 
Piolho não é engraçado. É um parasi-

ta que traz consequências para a saú-
de... as consequências: irritação, nervo-
sismo, falta de concentração, causando 
diminuição do rendimento escolar, entre 
outros sintomas, que acabam surgindo 
nas crianças e podem causar proble-
mas infecciosos ou anemia. 

Tatiana mãe de André F4T e Glória F3T 
Aproveitem o feriado e revistem, mais 

uma vez, a cabeça das crianças. 
Maiores informações http://ciencia.

hsw.uol.com.br/piolhos2.htm 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FRUTAS NA LUA 
A turma da Lua experimentou diver-

sas frutas. Cada criança trouxe a sua 
preferida e conheceu a dos amigos. De-
pois, preparamos uma salada de frutas 
que foi servida na hora do lanche. Uma 
delícia! Na aula de Expressão Corporal, 
Renata aproveitou para explorar com as 
crianças o olfato e o paladar, utilizando 
essências de frutas como o morango e 
a tangerina, e as desafiou a descobri-
rem que cheiros eram aqueles. Ela tam-
bém trouxe estas frutas para que fos-
sem experimentadas, o que provocou 
diferentes reações. E é nesse clima de 
experimentação que nossos pequenos 

vão descobrindo novas cores, sabores e 
odores. Com o intuito de ampliar essa 
experiência para além de nossos mu-
ros, planejamos uma ida à Cobal, no dia 
28 de abril. Aproveitaremos o passeio 
para comprarmos alguns alimentos. 
(fotos no site) 

SURPRESA NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol recebeu um envelope 

contendo uma carta, um livro e um ori-
gami, enviado por Momona, uma meni-
na que mora no Japão. As crianças fica-
ram maravilhadas com as informações 
sobre a sua vida na cidade de Chiba, 
que fica na costa leste do país. Tam-
bém tiveram a ideia de nos comunicar-
mos com ela por e-mail. 
Daqui para frente, iremos aprender 

muitas coisas sobre o cotidiano da me-
nina japonesa e contar para ela sobre o 
nosso, percebendo as diferenças e se-
melhanças das duas culturas. 
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com a prova de contato que imprimimos. 
Todos estão ansiosos para ver o resulta-
do! 
Depois de conhecer um pouco mais 

sobre o universo fotográfico, a Turma do 
Coração vai iniciar uma viagem no tem-
po para descobrir, através das fotografi-
as, as transformações pelas quais pas-
saram a nossa cidade, ao longo desses 
anos, dos primeiros "clicks" até os dias 
atuais. Materiais são bem vindos! 

NO TEMPO DOS CASTELOS 
Através de diferentes histórias da lite-

ratura infantil, trechos de filmes e de es-
petáculos de ballet, a Turma do Arco- 
Íris vem conhecendo os costumes, os 
hábitos e a indumentária de reis, rai-
nhas, príncipes e princesas. Estas infor-
mações vêm ajudando as crianças a 
traçarem os perfis destes personagens. 
Para que nossos “cavaleiros e ama-

zonas” possam fazer seus cavalos con-
tamos com a ajuda de todos. Cada cri-
ança deve trazer um cabo de vassoura 
na próxima semana. 

DO GELO À MASSINHA COLORIDA 
Para ajudar na compreensão do ciclo 

da água, as crianças da Turma da Chu-
va assistiram à transformação do gelo 
depois de aquecido numa panela elétri-
ca. Em alguns minutos, também viram 
líquido se transformar em vapor e de-
pois formar pequenas gotículas num 
pirex de vidro. Acrescentamos mais á-

gua e colocamos uma 
deliciosa beterraba pa-
ra cozinhar. Aproveita-
mos a água colorida 
para confeccionar uma 
massinha de modelar, 
adicionando farinha e 
sal. No final, degusta-
mos a beterraba cozi-
da para alegria de mui-
tas crianças! A turma 
está muito feliz com a 
chegada de mais um 
amigo que se chama 
Luiz Eduardo. Seja 
bem-vindo! 

A TARTARUGA E A LEBRE 
Envolvidas com as atividades em tor-

no do nome do grupo, as crianças da 
Turma do Jabuti assistiram a uma ani-
mação sobre a Tartaruga e a Lebre, na 
aula de Expressão Corporal. Depois, 
vestidas com seus próprios "cascos" 
brincaram a valer imitando o movimento 
desses dois animais. Foi uma farra! 
(fotos no site) 

AS LAGARTAS CHEGARAM 
As crianças da Turma da Borboleta 

estão muito animadas com as lagartas, 
de diferentes tamanhos, que trouxeram 
para observar. Agora, esperamos acom-
panhar sua transformação em borbole-
tas. Iara (TBM) também trouxe um qua-
dro de sua avó, repleto de coloridas bor-
boletas, que encantou a turma e enri-
queceu nossas conversas.  
Nessa semana recebemos uma nova 

amiga, a Sophia. Seja bem-vinda! (foto 
no site) 

JARDIM BOTÂNICO E FOTOGRAFIA 
As crianças da Turma do Coração a-

proveitaram bastante o passeio ao Jar-
dim Botânico e ficaram felizes com as 
fotografias que tiraram por lá. Na volta, 
passamos as fotos para o computador e, 
juntos, analisamos e selecionamos uma 
de cada criança. Para finalizar o proces-
so, iremos à Pereirona imprimí-las. Mas, 
antes disso, faremos uma nova seleção 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

REUNIÃO DE PAIS DE F3 
No dia 27, segunda-feira, às 19h, 

Marcelo e Tânia se reunirão com os 
pais para conversar sobre as novidades 
do Terceiro Ano, o projeto da turma e a 
rotina de cada grupo. 

HERE COMES THE SUN  
- OLHA O SOL! 
As turmas de F1 e F2 receberam, ao 

longo da semana, uma surpresa: uma 
história, repleta de dicas e personagens 
mágicos que as levaram até a criação 
do mundo na concepção dos Incas. 
As crianças ficaram encantadas com 

o mito do Deus Sol, Inti, e com seus fi-
lhos Manco Cape e Mama Ocllo. 
Com esses personagens, descobrirão 

vários mistérios e um vasto vocabulário 
relacionado ao tempo. Tudo isso ao 
som da música Here comes the sun, 
dos Beatles! 

AMIZADE 
Nas Tribos, a F2TA e a F2TB estão 

conversando sobre o que é ser amigo 
de verdade. Para sensibilizar as crian-
ças lemos o livro da coleção Todo Mun-
do Tem: Amigo de Anna Claudia Ramos 
e Ana Raquel. Não faltou assunto, todos 
participaram, deram depoimentos e es-
tão cada vez mais comprometidos em 
construir, na escola, um clima de amiza-
de. 

NO TEMPO DO FAZ DE CONTA 
Depois de tanta conversa sobre a e-

volução da escrita, as turmas de F1 
também pesquisaram como surgiu o 
papel e o livro, nos levando à pergunta: 
qual a importância de se ter este regis-
tro escrito? Para guardarmos as histó-
rias ao longo dos tempos? 
Começamos a semana com a leitura 

coletiva do livro O sapo que virou prínci-
pe - continuação. O livro mostra alguns 
personagens de diferentes contos de 
fadas, misturando elementos contempo-
râneos com antigos, construindo novos 
enredos. Assim, com o projeto No Tem-

Turma do Coração Jardim Botânico (mais fotos no site) 



po do Faz de Conta, iremos percorrer 
diferentes histórias do universo infantil. 
Estamos enviando o caderno de Pro-

jeto para ser encapado com plástico 
transparente. 

DODIBOL 
As crianças de F2TA e F2TB se di-

vertiram esta semana com um jogo tra-
zido pelo Rodrigo (F2TB): o Dodibol, 
que mescla regras do queimado e do 
Bumbumrundynha, jogo que foi trazido 
pelo Francisco (F4T). Uma farra!!! 

NOTÍCIAS DA F2TA 
Enquanto o nosso material sobre o 

projeto da turma vai ficando pronto, va-
mos nos divertindo com um reino muito 
especial, O Reino das Águas Claras, de 
Monteiro Lobato, entremeando a leitura 
do livro com o filme. Que reino mais en-
cantado! Até o Pequeno Polegar apare-
ceu por lá, fugindo de Dona Carochinha. 
Após tantos feriados, iniciaremos em 

maio, duas atividades de leitura. 
Para a primeira, cada criança deverá 

trazer um de seus livros favoritos para 
contar aos amigos. É preciso uma ajuda 
da família na escolha do livro, pois a 
ideia é que possam ler com a máxima 

que foi bastante apreciado por alguns e 
detestado por outros. A leitura do texto 
e a organização da família numa árvore 
genealógica foi o primeiro passo para 
um trabalho significativo de Matemáti-
ca . 
Nas próximas semanas a turma co-

meçará uma prática antiga da escola, a 
Roda de Notícias. A cada semana um 
grupo será responsável pelas notícias 
que devem ser de interesse das crian-
ças. Para que tenham autonomia ao a-
presentar para o grupo, é importante 
que esta seja lida e discutida com a fa-
mília antes de vir para a escola. 

AGENDA CULTURAL 
No início das manhãs de sexta-feira 

as crianças da F2M se informam sobre 
a programação cultural da cidade usan-
do o jornal do dia como recurso. 
Nessa conversa descobrem e indi-

cam aos amigos exposições, filmes, pe-
ças de teatro, eventos ao ar livre... 
É um momento de muita integração 

da turma. Ajudem nossos pequenos a 
trazerem idéias e notícias para enrique-
cermos nossa Agenda Cultural. 

COLECIONANDO O TEMPO 
Depois de muitas sugestões e uma 

votação apertada, em dois turnos, as F3 
escolheram o nome para o seu projeto: 
Colecionando o Tempo. 
A F3M continua aguardando a visita 

de colecionadores dispostos a mostrar e 
falar sobre suas coleções. 

ROBERTO E SUAS COLEÇÕES 
A visita do Roberto, pai do Ian da 

F3T, foi muito legal. Vimos muitas cole-
ções diferentes. Primeiro ele mostrou, 
de mão em mão, um quadro de imã 
cheio da tampinhas de cervejas. Na co-
pa do mundo de 1994, uma chapinha 
com o desenho de uma bola de futebol 
inaugurou esta coleção. Depois, ele 
mostrou uma coleção de broches. Os 
primeiros broches, da segunda guerra 
mundial, ele encontrou na casa de sua 
avó. Hoje os broches estão enfeitando o 
quarto do Ian. Por último, nós vimos as 
caixas de fósforos. Antigamente elas 
faziam propaganda, tinha até uma da 

Família Gorgonzola na F2TB 

autonomia. O dia da leitura de cada um 
será marcado na agenda. 
A outra atividade será uma roda para 

a leitura de jornal toda segunda-feira. 
Quem tiver uma notícia interessante se-
rá muito bem-vinda, mas é importante 
que a criança tenha lido com a família, 
saiba bem do que se trata. A notícia do 
Galo Jorge na última semana, empol-
gou a meninada, que logo saiu em defe-
sa do animal. 

Em defesa do galo 
O galo Jorge está sendo maltratado 

em Santa Leocádia, em Copacabana. 
Não queremos que o galo Jorge vá pa-
rar na panela. Algumas pessoas acham 
ele chato. Mas isso não justifica nada. 
Ele é fofo e grande e é bem melhor a-
cordar com o galo a cantar. Por exem-
plo, uma moça agora nunca esquece de 
tomar seu remédio porque o galo canta 
pontualmente. Não estamos certas em 
defendê-lo? 

Luíza e Laura F2TA 

VISITA NA F2TB 
A F2TB foi apresentada à uma família 

muito especial: a Família Gorgonzola. 
O encontro teve direito a degustação 

do queijo, de cheirinho desagradável, 



Coca-cola. 
O Roberto disse que colecionava ob-

jetos porque são peças decorativas que 
contam parte da história da sua família 
e da sua vida. O final foi poético, ele fa-
lou uma coisa importante para nós: 
"Todos nós já temos uma coleção, uma 
coleção de amigos!" 

Texto coletivo 

EMÍLIA NAS F5 
A leitura de Emília no País da Gramá-

tica ganhou uma companhia: é a aposti-
la de Estudo Dirigido. O material didáti-
co, produzido na Escola, recupera o que 
foi lido no livro, propõe diferentes des-
dobramentos, reflexões acerca da lín-
gua e propostas de produção escrita. 
Como é uma apostila gordinha (tem 40 
páginas) requer muito cuidado. Ela pre-
cisa, a partir de agora, "morar" na pasta, 
dentro da mochila. 

BAÚ DE MEMÓRIAS: 
QUANTAS HISTÓRIAS! 
O projeto das F4 já ganhou nome e 

muitas lembranças começaram a sair 
do fundo do baú. São tantas histórias! O 
primeiro bichinho, o babador, a roupinha 
que saiu da maternidade, o primeiro 
presente... 
O tempo é sempre pouco para tudo o 

que querem contar. 
As fotografias antigas também estão 

saindo do baú e, em breve, estarão no 
mural da nossa sala cuidadas com mui-
to carinho. Vamos conviver um tempo 

na companhia dos 
pais, avós, avôs, bi-
savós, gente muito 
querida das crian-
ças. 
No dia 29 de abril, 
quarta-feira, fare-
mos um passeio co-
mo na época de Bi-
sa Bia. Vamos pas-
sear de bonde e de-
pois lancharemos na 
Confeitaria Colom-
bo. Cada criança 
poderá escolher um 
doce, um salgado e 
um refrigerante. 

O valor de dez a quinze reais, refe-
rente ao lanche e ao bonde, será cobra-
do no próximo carnê. 

NOVIDADES 
A F5T teve uma semana curta, mas 

cheia! 
Seguindo os passos de Carlos Drum-

mond de Andrade por Copacabana, os 
alunos conheceram o porteiro do prédio 
onde viveu Drummond, Sr. João, que 
disse que sua primeira televisão a cores 
foi dada pelo escritor. Todos leram um 
poema escrito no chão de pedras portu-
guesas e, em seguida, foram entrevistar 
as pessoas no calçadão e ver de perto 
a estátua que homenageia, num famoso 
cartão-postal carioca, o escritor que era 
mineiro. 
As aulas de Matemática também fo-

ram animadas com duas novidades: as 
expressões numéricas e a nova técnica 
da divisão. 
Assistimos à animação E, de Bretis-

lav Pojar, sob medida para as nossas 
conversas sobre Repressão. 
Nas aulas de Artes, Moema lançou 

um novo desafio: uma produção indivi-
dual explorando a Abstração. 
(Colaboração de João Pedro Alencar) 
(fotos no site) 

LIVRO NOVO PARA AS F5 
Já escolhemos o próximo livro para a 

leitura compartilhada das F5: Memórias 
de um menino que se tornou estrangei-
ro, de Marcos Cezar de Freitas, Cortez 

Editora. Como ele tem relação com o 
momento do projeto das turmas, preten-
demos começar a leitura o mais breve 
possível. Quem quiser pode encomen-
dar na Artmanhas, na rua Capitão Salo-
mão ou na Papel aos Pedaços, no Lar-
go dos Leões. 

VOCÊ CONHECE O DRUMMOND? 
No dia 07 de abril, a F5MA foi a Co-

pacabana conhecer os arredores da ca-
sa de Drummond e fazer uma pesquisa 
sobre a fama do autor. 

Perto da estátua de Drummond, ven-
cemos a timidez e entrevistamos estran-
geiros e brasileiros, jovens e velhos, e 
todo tipo de pessoa. 

Texto coletivo 
(fotos no site) 

NOVIDADES MATEMÁTICAS 
As turmas de Quinto Ano começaram 

a usar a nova técnica da divisão. O al-
goritmo, que se parece bastante com o 
utilizado pelos adultos, empolga, mas 
provoca em alguns alunos, de início, 
alguma resistência e insegurança. Com-
pletamente compreensível para quem 
tinha domínio ao usar o procedimento 
antigo. É importante que a família esti-
mule e acompanhe as crianças nessa 
nova aquisição, procurando não gerar 
nenhuma tensão ou cobrança. Esse a-
prendizado é questão de tempo! 

Visita de colecionador na F3T (mais fotos no site) 

21   JOAO ALMEIDA WERNECK                 F3T 
22   JULIA ABIB LIMA LEAL                      F5MB 
23   LUISA MALIN MELO                            F2TB 
23   MARINA N DAS CHAGAS                    F3M 
23   BERNARDO GARCIA THIRÉ                TBT 
23   ANDRE SABACK SAINT-CLAIR           F4T 
23   FRANCISCO GARCIA THIRÉ               TBT 
26   CECILIA STOCKLER CARVALHOSA   TBT 
26   VINÍCIUS COSTA ALVES                     TBT 
28   PEDRO VALENCA REIS                    F5MA 
28   SUELY RODRIGUES DE LIMA            AUX 
28   ALICE PARENTE LEITE CARNEIRO F2TB 
 

3     THÉO IVO DE A LIMA B LOPES         TBM 
3     LUCCA NOGUEIRA CZAMARKA         TAT 

Aniversários 

de 20/4 a 3/5/2009 


