
bebês? E nós, comemos coisas pareci-
das com os animais? Essas são algu-
mas perguntas que nortearão o projeto 
que se inicia na Turma do Jabuti. Va-
mos conhecer os hábitos alimentares de 
alguns animais e os seus ciclos de vida. 
Para inaugurar a pesquisa, a turma fez 
um estimulante passeio à Cobal, para 
observar alguns alimentos. Lá, os pe-
quenos ficaram encantados com o aro-
ma e a variedade de frutas, legumes e 
verduras. Compramos bananas verdes 
e estamos observando seu amadureci-
mento bem de pertinho. Também come-
mos e tomamos suco de melancia. Uma 
delícia! Materiais sobre o tema são 
bem-vindos! (foto no “site”) 

PASSEIO DA BORBOLETA 
As crianças da Turma da Borboleta 

continuam envolvidas com as conversas 
sobre a metamorfose das borboletas e 
dos sapos e, para animar a meninada, 
na próxima segunda-feira iremos conhe-
cer um dos lagos no Alto da Boa Vista, 
na Floresta da Tijuca, onde apreciare-
mos os girinos em seu próprio habitat. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

REUNIÕES DE PAIS 
Lembramos que a partir da semana 

que vem, daremos início às reuniões de 
pais da Pereirinha. Fiquem atentos aos 
dias e horários e procurem não faltar, 
pois a presença de todos é muito impor-
tante para que possamos continuar in-
vestindo na qualidade de nossa relação 
e numa aprendizagem cada vez mais 
significativa para nossas crianças. 
 

Turma do Sol, quarta-feira, dia 13 às 8h 
Turmas do Jabuti e do Tigre, quarta-feira, 
dia 13 às 18h 
Turmas da Lua e da Borboleta, segunda-
feira, dia 18 às18h 
Turma da Chuva, quarta-feira, dia 20 às 8h 
Turmas do Arco Íris e do Coração, quarta-
feira, dia 20 às 18h 

SEMEANDO 
Quarta-feira foi um dia muito especial 

para a Turma da Lua! Recebemos a visi-
ta de Mariana e Charles, pais de Flora, 

que trouxeram mudas e sementes para 
plantarmos juntos. Foi uma divertida ati-
vidade, na qual as crianças tiveram a 
oportunidade de diferenciar sementes 
de mudas e também de colocar a mão 
na terra, preparando as jardineiras que 
as receberiam, também plantadas pelos 
nossos pequenos, com a atenciosa aju-
da dos visitantes. Nossos canteiros e a 
sementeira serão regados, diariamente, 
pelas crianças que poderão observar o 
tempo de crescimento e desenvolvimen-
to de temperos como manjericão, oréga-
no e cebolinha, além de hortaliças como 
alface crespa, hortelã para chá, funcho, 
um pezinho de tomate e mudas de bata-
ta doce. Ao longo da semana também 
experimentamos duas receitas com aba-
cate, uma doce e outra salgada. A crian-
çada se deliciou com a guacamole e o 
creme de abacate. Também comemos 
melancia e tomamos o seu suco. Esta-
mos precisando de caixas de ovo, so-
mente as de papelão. 

TEMPO DE NATUREZA 
O que os bichos comem quando são 
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que através das pinturas, os homens 
primitivos foram desenvolvendo códigos 
que deram origem à escrita e que, hoje, 
também podemos deixar histórias regis-
tradas desta maneira. 
Na próxima terça-feira, faremos um 

passeio ao CCBB para visitarmos a ex-
posição dos gêmeos Gustavo e Otávio 
Pandolfo. O desafio será descobrir que 
histórias são contadas, hoje em dia, a-
través da arte de pintar as paredes, a-
lém de conhecer outras possibilidades 
do grafite. O lanche será coletivo. 

BRINCANDO COM ÁGUA 
A Turma da Chuva se esbaldou com 

alguns objetos que foram colocados 
dentro de uma bacia com água. Funis, 
canecas, garrafas, peneiras, copos e 
pratos, de diferentes tamanhos, possibi-
litaram medições do volume da água, 
ações exploratórias e estimulação sen-
sorial. As crianças ficaram muito felizes 
com tantas descobertas! 

MEDIDAS NA TURMA DO CORAÇÃO 
Será que a criança mais velha da tur-

ma é a mais alta? E a mais nova é a 
mais leve? Depois de observar o calen-
dário de aniversários da Turma do Co-
ração, pegamos a fita métrica e a balan-
ça para responder a essas curiosida-
des. Medimos e pesamos cada um e, 
por fim, a turma chegou a uma conclu-
são: "O Antonio Nery não é o mais ve-
lho e é o mais alto. E o Lourenço é o 
mais novo e não é o mais leve" 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

REUNIÕES DE PAIS DE F1 E F5 
Na próxima segunda-feira, às 19h, 

encontraremos os pais das Turmas da 
Evolução e do Primeiro Ovo para con-
versarmos. Aproveitaremos para apre-
sentar os professores de Artes e Inglês. 
Na segunda-feira seguinte, 18 de 

maio, às 18h, Beth e Andréa se encon-
trarão com os pais de F5. 

FESTAS 
Calendário de maio: 

Turma do Primeiro Ovo, sexta-feira, dia 

Pedimos que atentem para o horário de 
chegada e que as crianças venham de 
uniforme e com repelente passado no 
corpo. Faremos um lanche coletivo em-
baixo das árvores. 

PRÍNCIPES E PRINCESAS DO ARCO-ÍRIS 
"No reino da Sá Pereira, Castelo da 

Pereirinha, houve um banquete celebra-
do com grande esplendor para a Turma 
do Arco-Íris..." Em uma tarde especial, 
ao chegarem à escola, as crianças ves-
tidas com suas fantasias de reis, rai-
nhas, príncipes e princesas foram sur-
preendidas pela visita da Denise, pro-
fessora da F2M, e de sua filha Maria 
Rita que vieram apresentar um teatro de 
bonecos: "Maria Bonita Adormecida". O 
grupo, já bem familiarizado com os con-
tos de fadas, interagiu dando idéias e 
opiniões durante o espetáculo e se di-
vertiu com as "maldades" da bruxa Ti-
búrcia. Ao término da apresentação, 
nossos "nobres" se sentaram à mesa, 
toda decorada para a ocasião, para sa-
borear um delicioso banquete com fru-
tas, pães, queijos e frangos assados. 
De barriguinhas cheias, todos foram 
brincar, satisfeitos, no pátio do 
"palácio". 

YAKISOBA, OBA! 
A Turma do Sol se deliciou com o al-

moço japonês que preparamos, terça-
feira, para comemorar o dia das crian-
ças japonesas. A farra começou quando 
pintamos o rostinho das crianças e en-
feitamos nossa sala com estampas do 
Japão e as lindas carpas que haviam 
produzido no dia anterior - símbolo de 
"sorte e boa saúde" para os orientais, 
que costumam pendurá-las em suas 
casas nesta data. 
Para coroar nossa manhã, servimos 

um yakisoba com frango e legumes, 
que foi degustado, usando os típicos 
palitinhos, por nossos queridos brasilei-
rinhos. 

CONTANDO HISTÓRIAS NO TEMPO 
Aproveitando o interesse da Turma 

do Tigre pelas pinturas rupestres fize-
mos, juntos, um exercício de pensá-las 
como registro de histórias. Descobrimos 

22 , às 8h 
Turma da Evolução, sexta-feira, dia 22, às 
16h30 
F2TA, terça-feira, dia 26, às 16h 
F2M, quarta-feira, dia 27, às 8h 
F2TB, quarta-feira, dia 27, às 16h 
 

As etiquetas com sugestões de fantasi-
as já estão nas agendas. Caprichem, mas 
sejam econômicos, aproveitem o que tive-
rem em casa, usem a criatividade. 
A Mostra de Artes, das F5, F4 e F3 de-

verá ser no dia 20 de junho, sábado. Con-
firmaremos no próximo Informe. 

BORDANDO E PASSEANDO 
As turmas da Evolução e do Primeiro 

Ovo foram presenteadas com um lindo 
teatro da Denise, professora da F2M. 
As crianças adoraram e se divertiram 
com mais uma versão da Bela Adorme-
cida. Encenado com bonecos de feltro, 
confeccionados por ela, a história tem 
como personagem principal uma prince-
sa de nome Maria Bonita. 
Assim, todos se animaram para co-

meçar a fazer um grande painel borda-
do dos contos de fadas. 
Na próxima semana, passeio! A Tur-

ma do Primeiro Ovo vai ver a Intrépida 
Trupe no espetáculo "Os sonhos de E-
instein", na segunda-feira e, na sexta-
feira, ao CCBB visitar a exposição 
"Vertigem", dos Gêmeos. A Turma da 
Evolução também irá ao CCBB, na 
quinta-feira. 

PROJETO BATIZADO 
O estudo das F2 já ganhou nome 

com uma animada votação "Uma Volta 
no Tempo Medieval". 
Aproveitamos para lembrar sobre a 

adoção do livro "Que história é essa?", 
de Flávio de Souza, Cia das Letrinhas, 
que muitas crianças ainda não trouxe-
ram. Iniciaremos sua leitura na próxima 
semana. 
Gostaríamos de pedir a contribuição 

das famílias com miudezas: fitinhas, bo-
tões, paetês, retalhos de tecido e de pa-
pel, rendinhas, pequenos enfeites etc 
para a nossa caixa de memórias que 
estamos preparando e para a nossa ex-
posição na festa. 



SÃO JORGE NOS TEMPOS DE HOJE 
A pesquisa sobre São Jorge possibili-

tou alguns desdobramentos na F2TB. 
Em roda, as crianças trocaram informa-
ções e observaram cavaleiros medie-
vais trazidos pelo Guillermo. Em grupo, 
pensaram em situações deste século e 
pediram ajuda ao Cavaleiro Jorge para 
solucionar alguns problemas do nosso 
tempo. Vejam um desses registros: 

São Jorge e os animais em extinção. 

Era uma vez uma jovem que chorava 
porque os animais estavam em extin-
ção. Aí, São Jorge disse: 
— Vou proibir os caçadores de matar 

os animais... 
Quando São Jorge descobriu que os 

caçadores continuavam matando os a-
nimais, ele disse: 
— Todos os caçadores que matarem 

os animais vão ser presos por 15 anos. 
Só vão sair da cadeia se prometerem 
que vão parar de matar os animais. 
Os caçadores obedeceram e São 

Jorge e a jovem ficaram muito felizes." 
Bernardo, Sebastião, Rodrigo e Luísa M. 

NOTÍCIAS DA F2TA 
A Turma deu passos importantes nas 

últimas aulas no Projeto "Uma volta no 
Tempo Medieval". Brincamos tentando 
situar alguns momentos e acontecimen-
tos históricos tendo como referência a 
Idade Média; em grupos, as crianças 
levantaram questões sobre as quais 

ção de cartões telefônicos, e Manfredo, 
pai da Helena, com sua coleção de ca-
misas de times e seleções de futebol. 
Os encontros foram muito interessan-
tes, mostrando o carinho que cada um 
tem por sua coleção e como cada obje-
to carrega uma história significativa para 
quem os coleciona. As histórias e infor-
mações recolhidas têm rendido diferen-
tes desdobramentos. Novos encontros 
já estão agendados. 

FIGURINO PARA AS F3 
A Mostra de Artes está chegando e 

as F3 estão intensificando os preparati-
vos. Com os personagens definidos, as 
falas já estão na "ponta da língua". Na 
agenda das crianças seguem sugestões 
de roupas para o Teatro. 
Semana que vem faremos uma visita 

à reserva técnica do Instituto Moreira 
Sales. Na terça-feira irá a F3T e na 
quarta-feira será a vez da F3M. 

UM PASSEIO PELO TEMPO 
Nós da F4M fomos passear inspira-

dos no livro Bisa Bia Bisa Bel, que fala 
de antigamente. Andamos de bonde por 
Santa Teresa. Quando estávamos em 
cima dos Arcos da Lapa, gritamos: 
"Valeu Rioooo!!" Foi irado! 
Quando chegamos na Colombo, fica-

mos encantados. Enchemos a barriga 
de guloseimas e apreciamos tudo. O 
lugar era lindo. Nas fotos, percebemos 
que antigamente era muito diferente, 
porque todos se vestiam de uma forma 

Cavaleiros do Guillermo, F2TB 

gostariam de estudar; 
consultamos o Atlas 
para localizar a Euro-
pa; comparamos ma-
pas; levantamos hipó-
teses sobre o trabalho 
de um historiador etc. 
As aulas de Matemá-
tica têm sido anima-
das; além dos jogos e 
brincadeiras, lemos 
os Problemas da Fa-
mília Gorgonzola, 
com direito a provinha 
do queijo, que não fez 
muito sucesso. Apre-
ciamos o livro como 

Literatura e, agora, nos dedicaremos à 
resolução dos problemas, sempre no 
caderno de Matemática. 
Na próxima semana, iniciaremos "os 

leitores do dia", com a leitura de um li-
vro favorito. Como já havíamos pedido, 
contamos com a ajuda da família partici-
pando da escolha do livro que será tra-
zido para essa leitura. Sinalizamos na 
agenda o dia de cada um. 
Na quarta-feira, iremos à exposição 

"Vertigem", no CCBB. 

VAMOS PASSEAR? 
As crianças das F2M irão, com a Tur-

ma do Primeiro Ovo, assistir à Intrépida 
Trupe, em "Sonhos de Einstein", na se-
gunda-feira. O espetáculo se inspira nas 
inquietações de Einstein a respeito dos 
mistérios do tempo e do espaço. 
E continua o pas-

seio... 
A F2M, na sexta-

feira, irá ao CCBB vi-
sitar a exposição 
"Vertigem", que apre-
senta obras com grafi-
tes, esculturas e ins-
talações curiosas e 
interessantes dos Gê-
meos. 

MUITAS VISITAS  
NA F3M 
Recebemos Vanes-

sa, mãe da Beatriz 
Uzeda, com sua cole-

Manfredo, pai da Helena, mostra sua coleção à F3M (mais fotos no “site”) 



bem diferente. Iam muito chiques: os 
homens de terno e as mulheres de ves-
tido. 
Quando estávamos saindo, um gar-

çom chamado Orlando explicou pra 
gente algumas coisas de lá. Ele tem 72 
anos, mas o impressionante é que ele 
conhece a Colombo desde que tinha 2 
anos de idade e trabalha lá há 50 e pou-
cos anos. 
Orlando disse que o corrimão, folhea-

do a ouro, foi importado da Inglaterra, o 
piso de Portugal, o vitral veio da França 
e os espelhos da Bélgica. Ele também 
mostrou fotos antigas de quando pesso-
as importantes vinham à Colombo. A 
Colombo foi fundada em 1894 e tem 
115 anos. 
Enfim, recomendamos esse passeio 

para todos que lerem o Informe.(fotos 
no “site”) 

Joana B., Tuca, João Pedro, 
 Gabriel e Rosa (F4M) 

BONDE, COLOMBO... 
Terminamos a leitura do livro "Bisa 

Bia, Bisa Bel" com um ótimo passeio. 
Fomos passear no bonde de Santa Te-
resa e depois saborear um delicioso 
lanche na Confeitaria Colombo, que e-
xiste no Rio de Janeiro há muito tempo. 
No bondinho foi muito legal! Passa-

mos por cima dos Arcos da Lapa, vimos 
a Fundição Progresso. Andamos bas-
tante, parando para ver alguns lugares 
interessantes e para subir ou descer 

passageiros. 
Depois, todo mundo já estava mor-

rendo de fome e nada melhor do que 
um lanche na Confeitaria Colombo. 
Lá é muito bonito! Tomamos o nosso 

lanche e conhecemos o trabalhador 
mais velho de lá, o Sr. Orlando. Ele tem 
68 anos e trabalha lá há mais de 50 a-
nos. 
Foi um passeio muito gostoso e nos 

divertimos muito! 
Beatriz, Helena T. e Pedro Sá (F4T) 

TEMPOS DE LIBERDADE 
Na quinta-feira, as F5M irão ao Mu-

seu da República para conhecer a ex-
posição "Constituição de 1988: a voz e 
a letra do cidadão", que lança luz sobre 
um capítulo da História do Brasil em 
que a participação popular foi protago-
nista. O lanche será individual, mas as 
crianças deverão trazer o suco. 

LEITURA NAS F5 
Já começamos a leitura do livro 

“Memórias de um menino que se tornou 
estrangeiro”. O livro é escrito em primei-
ra pessoa por um menino que vive num 
país que está em guerra e narra os a-
contecimentos e as experiências por 
que passa. Com certeza vamos viver 
muitas emoções! 

DITADURA E DEMOCRACIA 
Maio chegou e já começamos os pre-

parativos para a Mostra de Artes: coreo-
grafias, pinturas, música,... 

Em Projeto, falando sobre ditadores 
como Mao, Hitler e Saddan, fizemos a 
ficha Insanidade Humana e pesquisa-
mos sobre a Ditadura nos 4 cantos do 
mundo. Ontem vimos uma parte do fil-
me "O Grande Ditador", de Chaplin, e 
terminaremos a semana indo respirar 
ares mais democráticos no Museu da 
República na exposição sobre a Consti-
tuição. 
Começamos a ler, em duplas, o livro 

novo, Memórias de um Menino que se 
tornou estrangeiro. 
Acabamos de ver "Twilight" (Crepús-

culo) na aula de Inglês e achamos o fil-
me muito legal! 
Tivemos teste de Matemática e esta-

mos curiosos para ver o resultado. 
Alice Amarante e Ana Kubrusly 

À esquerda a F4T e à direita a F4M em suas visitas a Santa Teresa e à Confeitaria Colombo 

11   GABRIELA CORRÊA M BOECHAT      TAT 
11   ALICE REPETTO Y M NUNES              TBT 
11   JOAO PEDRO B DE ANDRADE           TCT 
12   IAN AMORIM CORDEIRO DE MELLO F3M 
12   LAVÍNIA PONSO E VASCONCELOS  F2M 
13   MARIA LUIZA A DE ANDRADE            F3T 
13   GABRIEL DE SOUZA BRAKARZ          TAT 
13   PALOMA TABORDA G DE OLIVEIRAF5MA 
15   IARA LUCAS MARTINS DE CASTRO F2M 
15   VICTORIA TAVARES CARVALHAL     F1M 
16   ANA ATEM DIAMANTE                       F2TA 
17   BRANCA GRINBERG-WELLER          F2TA 
17   ROSILEA RANGEL S PEREIRA          AUX 
 

Aniversários 

de 11 a 17/5/2009 


