
duas receitas diferentes, uma doce e 
outra salgada. Na próxima semana re-
ceberemos a visita de Charles e Maria-
na, pais da Flora (TAM), e produtores 
de alimentos orgânicos. Eles nos ajuda-
rão na tarefa de plantar alguns tempe-
ros e nos darão instruções para que 
possamos cuidar de nossas plantinhas, 
acompanhando e observando o seu 
crescimento. 

O CICLO DA VIDA 
As crianças da Turma da Borboleta 

se entusiasmaram com a história "A 
promessa do Girino", de Jeanne Willis, 
que narra a paixão de um girino por u-
ma lagarta. Mas o passar do tempo e a 
metamorfose são inevitáveis e um des-
fecho curioso despertou o interesse da 
criançada em relação à transformação 
dos girinos em sapos. Aproveitaremos o 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

BRINQUEDOS NA ESCOLA 
Afinal, as crianças podem ou não le-

var brinquedos para a escola? 
Há algum tempo temos conversado, 

em reuniões com os pais, sobre esta 
questão. As novidades são bem-vindas 
desde que estejam dentro do contexto 
dos projetos das turmas e que possam 
render um bom desdobramento pedagó-
gico. Mas não podemos esquecer que, 
para algumas crianças, um determinado 
objeto pode ganhar um significado es-
pecial sendo necessária a sua presença 
para facilitar a "ponte" entre a casa e a 
escola. Nessas situações, precisamos 
ser sensíveis e flexíveis pois sabemos 
de sua importância, trazendo conforto e 
favorecendo maior segurança para as 
crianças pequenas. Por isso, estaremos 
sempre atentos às necessidades de ca-
da um, abertos ao diálogo com as crian-
ças e as famílias. 

JABUTIS NO JARDIM BOTÂNICO! 
Foi muito agradável e divertido o pas-

seio da Turma do Jabuti ao Jardim Bo-
tânico. No ônibus, já era possível ver a 
empolgação das crianças, que canta-
vam muito durante o trajeto, nos per-
guntando a todo instante: "Está chegan-
do?". Quanta alegria ao avistarmos todo 
aquele espaço verde! Logo na entrada 
do jardim, visitamos as tartarugas que 
se banhavam ao sol. Depois, seguimos 
em direção ao parquinho observando as 
enormes árvores, as flores e o canto 
dos pássaros. Em seguida, saboreamos 
um delicioso lanche e aproveitamos o 
restante da tarde para brincar. Dava 
gosto ver a satisfação de todos! Na vol-
ta as crianças já nos pediam bis: "A 

gente pode voltar amanhã?" 

NA COBAL 
Na última terça feira, a Turma da Lua 

chegou à escola animada para o pas-
seio à Cobal. Antes de sairmos, prepa-
ramos uma lista do que poderia ser 
comprado por lá. Ao chegarem ao hor-
tomercado, as crianças apreciaram fru-
tas legumes e verduras, suas cores, for-
matos, tamanhos e odores diferentes, 
diante de bancadas com uma variedade 
enorme desses alimentos. Todos agu-
çaram seus sentidos, olhando, tocando, 
cheirando e tentando dizer o nome de 
cada alimento. No dia seguinte, prepa-
ramos e degustamos uma deliciosa so-
pa. As frutas também serão experimen-
tadas de diferentes maneiras: com a 
melancia e o abacaxi faremos suco com 
as bananas, um bolo, e com o abacate 
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pão: a Cerejeira. Vimos que em Uzuki, 
como é chamado o mês de abril em ja-
ponês, as cerejeiras começam a flores-
cer e se enchem de flores cor-de-rosa e 
brancas. Para apreciá-las, assistimos a 
um trecho do filme "Sonhos", de Kuro-
sawa, onde um menino passeia entre 
essas lindas árvores. Também vamos 
aproveitar para pesquisar sobre a Man-
gueira que temos no pátio de trás da 
escola. Com as duas, conheceremos 
seus tempos de floração, frutos e fare-
mos trabalhos de artes inspirados pela 
pesquisa. 

PINTURAS RUPESTRES 
Nossos pequenos pesquisadores da 

Turma do Tigre estão se aprofundando, 
cada vez mais, em seus conhecimentos 
sobre os homens das cavernas. Curio-
sos e atentos, desenvolveram diversas 
hipóteses sobre as pinturas rupestres 
observadas nas imagens da gruta de 
Lascoux, na França. Depois, tentaram 
reproduzir, num papel preso à parede 
do pátio, seus próprios registros. 
Vejam algumas observações: 

 

"Eles contavam a história deles na 
parede" 
"Eles desenhavam suas caças" 

João Pedro B. 

clima de novidade para ampliar nossos 
horizontes e mergulhar numa pesquisa 
sobre o ciclo de vida dos sapos. 
Materiais sobre o assunto serão bem-

vindos 

BANQUETE NA TBT 
Em suas pesquisas sobre a Idade 

Média, a Turma do Arco-Íris descobriu 
que as pessoas que moravam em volta 
dos castelos comiam pães, sopas de 
legumes e ervilha, que realçavam o sa-
bor dos alimentos com pimenta, alho e 
ervas e que os nobres comiam cozidos, 
assados e pudins com leite, mel, ovos e 
amêndoas. Aprenderam, ainda, que em 
grandes ocasiões, nas festas, a comida 
era maravilhosamente decorada para 
ser servida. Então, para ilustrar nossas 
pesquisas, resolvemos preparar o nos-
so próprio banquete. A festança será na 
próxima quarta-feira. Nesse dia, as cri-
anças deverão vir vestidas com fantasi-
as adequadas para a ocasião e trazer o 
uniforme na mochila. Na agenda segui-
rá uma etiqueta com o pedido de um 
alimento que cada um deverá trazer. 

CEREJEIRAS NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol está pesquisando so-

bre uma árvore muito conhecida no Ja-

"Naquela época não existia fábrica de 
papel e nem de lápis" 

Rafael P. 
"Tem alguns desenhos em que apa-

rece o fogo"  
Guilherme 

ARCO-DA-CHUVA 
A Turma da Chuva divertiu-se a valer 

preparando as cores do arco-íris, tam-
bém chamado de arco-da-chuva ou ar-
co-da-velha. Cada criança recebeu um 
potinho para misturar as tintas que fo-
ram colocadas em forminhas de fazer 
gelo. A grande expectativa, agora, é sa-
ber o resultado da experiência, que será 
utilizado para a confecção da capa de 
uma pasta onde estão sendo arquiva-
dos alguns trabalhos que serão entre-
gues no final de cada semestre. 

PASSEIO DO CORAÇÃO 
Com as fotografias, a Turma do Cora-

ção tem feito descobertas interessantes 
sobre como era a nossa cidade. Uma 
das coisas que chamou a atenção da 
criançada foram os meios de transporte. 
Assim, na próxima quinta-feira, faremos 
um passeio de bonde e visitaremos o 
Museu do Bonde em Santa Teresa. Lá, 
poderemos conferir os diferentes mode-
los, suas características e, também, tirar 
uma dúvida: qual era a cor do bonde 
antigamente? O lanche será coletivo. 
Estamos precisando de caixas de fósfo-
ros vazias para uma atividade de artes. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FESTAS DAS F1 (2º CLICHÉ) 
Já estamos nos organizando para as 

Festas Pedagógicas. As das F1 serão 
na sexta-feira, 22/05, no início da ma-
nhã e no final da tarde. (esta notícia saiu 
com data errada em vários exemplares ) 

SONHOS DO CIENTISTA 
"A turma da Evolução foi na Intrépida 

Trupe ver o espetáculo "Sonhos de E-
instein". O Einstein foi um cientista mui-
to antigo. Na apresentação teve um mo-
mento que uma sirene tocou e fez um 
barulho que parecia a explosão do me-

Turma do Jabuti visita os jabutis do Jardim Botânico 



teoro na época dos dinossauros. Em 
outra hora, eles estavam dormindo en-
quanto o tempo passava. Às vezes, eles 
ficavam rodando e pareciam os pontei-
ros do relógio; em outro momento eles 
ficaram na janela olhando o tempo pas-
sar. Nós, crianças, saímos bem felizes 
do teatro e ainda vimos um arco-íris!" 

Texto coletivo 

CASTELOS, PRÍNCIPES E PRINCESAS 
As crianças da F1M estão muito en-

volvidas com a adoção do livro "O sapo 
que virou príncipe - continuação". A par-
tir dele estamos conhecendo alguns 
contos de fadas. A Bela Adormecida 
tem feito parte de nossas manhãs de 
um jeito bastante curioso. Conhecemos 
novas versões, como a história da Bela 
Desadormecida, que acorda com um 
despertador tocando rock'n roll. Tam-
bém assistimos a um vídeo antigo da 
"Bela Adormecida" no Youtube, estrela-
do pelo Christoher Reeve, nosso super 
homem, como príncipe. A Idade Média 
é o contexto temporal que estamos tra-
balhando nesse momento e, por isso, 
estamos conhecendo a rotina dos cas-
telos, as cavalarias e os brasões. Em 
artes, pudemos construir nossos pró-
prios brasões, apreciar quadros de Bru-
eguel sobre brincadeiras na Idade Mé-
dia, e estamos fazendo um grande bor-
dado coletivo inspirado na roca de fiar 
da Bela Adormecida. 

Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, 
nos renderam boas ideias e novas his-
tórias. Em pequenos grupos nos desafi-
amos a imaginá-lo desempenhando al-
guma tarefa em nosso tempo. Não fal-
tou desafio para o tal Dom Jorge, que 
ora atuou como cavaleiro, ora como 
Santo, fazedor de milagres. As produ-
ções estão nos Cadernos de Projeto. 
 

"Será que o tempo realmente passa?" 
Para F2TA, essa indagação, repeti-

damente trazida no espetáculo "Sonhos 
de Einstein", mobilizou bastante e deu o 
que pensar e o que falar. 
Depois de uma boa conversa, em pe-

quenos grupos, tentaram responder à 
tal pergunta criando uma cena, uma si-
tuação, modelando em massinha. 

MINHA COLEÇÃO 
As crianças de F3 realizaram, em cli-

ma de festa, a "Feira de coleções". 
Por toda a sala selos, chaveiros, car-

tas, revistas, livros, bonecos, pererecas, 
enfim, um mundo de histórias e afetos. 
Todas as crianças admiraram os ob-

jetos e se encantaram com as singelas 
lembranças e memórias. 
Em outro tempo, cada um pôde es-

crever um pouco sobre o que coleciona, 
junta e guarda. Leia sobre as coleções 
das crianças no “site”. 

PRÓXIMAS LEITURAS 
Falta pouco para as F4 terminarem a 

Coleções das F3 Mais coleções 

F2TB NA FUNDIÇÃO 
"Fomos à Fundição Progresso assistir 

ao espetáculo da Intrépida Trupe que se 
chama `Sonho de Einstein´. A apresen-
tação começou com uma pergunta: Se-
rá que o tempo passa? Depois, os artis-
tas usaram movimentos corporais para 
mostrar que o tempo passa. Eles dan-
çavam e se encontravam no ar. Usavam 
cordas, tecidos, balanços, escada, cubo 
e patins para mostrar que o tempo nun-
ca para. 
Foi um espetáculo diferente e muito 

interessante. Gostamos muito." 
Texto coletivo 

MEU REINO POR UMA ROCA 
As turmas de F2, que preparam, para 

a Mostra de Artes, o balé A Bela Ador-
mecida, de Tchaikovsky, procuram uma 
roca que possa ser emprestada para 
compor o cenário. 

LEITORES DO DIA 
Nas últimas aulas, a meninada da 

F2TA se dedicou à leitura das suas pró-
prias histórias, ambientadas no período 
medieval, e criadas a partir de um rotei-
ro em comum. 
Depois de ensaiar um pouquinho a 

leitura do texto, foi a vez de, corajosa-
mente, lê-lo para os amigos em nossas 
rodas de leitura. 
A pesquisa que trouxeram sobre o 

Cavaleiro Jorge e o encantamento com 



leitura de "Bisa Bia Bisa Bel". Por isso, já 
pedimos um novo livro: "Memórias de um 
cabo de vassoura", de Orígenes Lessa, 
Ediouro Jovem editora. Quem já leu, em 
sua época de colégio, sabe que será di-
versão garantida para garotada. Não é um 
livro muito fácil de se encontrar, mas a 
livraria Malasartes, no shopping da Gá-
vea, já tem disponível em quantidade sufi-
ciente para as duas turmas. 

SOBRE SONHOS DE EINSTEIN 
Gostamos muito. Achamos interes-

sante e muito perigoso! 
José e Miguel F4T 

Foi muito bacana, não apenas as a-
crobacias como os materiais utilizados e 
o figurino. 

Alice Guaraná e Pedro Werneck F4T 
Foi curioso! Achamos muito legal! Em 

alguns momentos deu um nervoso... 
Bia, Davi e Helena T. F4T 

Gostamos dos movimentos das pes-
soas! Da música! Dos objetos: o qua-
drado que a moça girava, o pano e o 
balanço... 

Eduarda e Teo F4T 
Os movimentos eram muito criativos. 

Foi um espetáculo muito interessante! 
Pedro Amorim e Luiza F4T 

REUNIÃO DE PAIS 
Nossa próxima reunião, acertada na 

nossa última reunião de pais, está mar-
cada para o próximo dia 18, segunda-
feira, às 18h. 
MUDANDO OS TEMPOS 
Depois de assistir a animações, ler, 

discutir e 
refletir, pro-
duzir textos 
e imagens 
sobre Tem-
pos de Re-
pressão, na 
próxima se-
mana a F5T 
conhece rá 
nomes ex-
pressivos de 
ditaduras e 
do totalitaris-
mo pelos 

quatro cantos do mundo. Antes de se 
deslocar para o tema “Tempos de Liber-
dade”, na sexta-feira, dia 8, iremos ao 
Museu da República para conhecer a 
exposição "Constituição de 1988: a voz 
e a letra do cidadão", que lança luz so-
bre um capítulo da História do Brasil em 
que a participação popular foi protago-
nista. 
ABRIL PRODUTIVO 
Embora cheio de feriados, o mês de 

abril foi muito produtivo para nós da 
F5T. Vimos, com a F4T, o filme "Como 
se fosse a primeira vez", com direito a 
pipoca no final! 
Nas aulas de Expressão Corporal es-

tamos rendendo muito com os movi-
mentos de "Parabelo", um filme que 
mostra muitas pessoas fazendo várias 
danças com movimento extraordinários! 
Nas aulas de Matemática trabalha-

mos, em grupos diversificados, expres-
sões numéricas, problemas e uma ficha 
chamada Tiro ao Alvo. 
A última semana do mês começou 

bastante animada: todas as turmas da 
tarde foram à Lapa assistir ao espetácu-
lo Sonhos de Einstein, da Intrépida Tru-
pe. Ficamos muito impressionados com 
a apresentação! 

Cecilia Nunes 

FERIADOS E DEVERES NAS F5 
Este mês de abril foi muito atípico! 

Com tantos feriados, custamos a conse-
guir manter uma rotina na nossa vida. 
Dessa forma, a assiduidade e a pontua-
lidade com os afazeres da escola fica-
ram comprometidas. Agora que vamos 

inaugurar um novo mês, queremos pe-
dir o apoio das famílias no acompanha-
mento das tarefas, das anotações na 
agenda e no desenvolvimento do proje-
to da turma. Como sempre, contamos 
com vocês! 
“MEMÓRIAS DE UM MENINO QUE..." 
Na próxima semana começaremos a 

leitura, nas F5, de “Memórias de um 
menino que se tornou estrangeiro”, de 
Marcos Cezar de Freitas, Cortez Edito-
ra. 

DE TODOS 
"A CÂMERA E A PENA" 
Alexandre Brandão, pai do Pedro 

(F4T), convida para o lançamento de 
seu livro "A câmera e a pena", Ed. Cais 
Pharoux. A capa é de Ricardo Tamm, 
pai do Téo (F4T). O livro reúne duas 
novelas: a primeira se passa durante as 
filmagens de um filme que não se filma; 
a segunda acompanha um grupo de es-
critores que, dissidentes de uma oficina 
literária, vêem suas vidas transformadas 
em verdadeira peça de ficção. 
O lançamento será, dia 7 de maio, a 

partir das 19 horas, na Praia de Botafo-
go, 316." 
MASCOTES ECOLÓGICOS 
Roberta Miller, mãe da Clara (F3M), 

indica a exposição Ana Velho e a Inva-
são das Tampinhas. Galpão das Artes 
Urbanas Hélio Pellegrino, Av. Padre Le-
onel França, Gávea, s/n. Inauguração 
dia 06/05 às 19h.  

F2TA e suas leituras. 
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