
de nossa pesquisa. Ainda com pouco tempo 
de procura, aproximou-se o guarda florestal, 
Alexandre, que nos recebeu trazendo miolo 
de pão para alimentarmos os peixes e nos 
dando a triste informação de que uma família 
havia colocado no açude, naquele fim-de-
semana, três peixes carnívoros que estavam 
comendo muitos peixes e que, provavelmen-
te, também os girinos que ali se desenvolvi-
am. Assim, os peixes, o piquenique, as brin-
cadeiras de roda e a caminhada numa pe-
quena trilha, garantiram um dia especial para 
a turma que, certamente, será lembrado ao 
longo do ano por todos. 

CULINÁRIA MEDIEVAL E CAVALGADA 
Os reis, as rainhas, os príncipes e as prin-

cesas da Turma do Arco-Íris receberam uma 
ilustre visita: Angela, que trabalha na casa da 
Cecília C. (TBT). Ela veio à escola ensinar 
para a realeza como se faz pão, alimento 
muito consumido na Idade Média. Usando os 
apetrechos que ganharam de presente da 
prendada cozinheira - touca, colher de pau e 
paninho de prato - todos ajudaram a colocar 
os ingredientes na tigela, esticaram, amassa-
ram e deram forma ao pãozinho, que foi ao 
forno e ficou pronto para ser saboreado de-

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
Ainda falta um tempinho para as festas da 

Pereirinha começarem, mas vale a pena ter 
as datas registradas com antecedência para 
que todos possam ir se organizando. Este é 
um momento importante para conhecermos 
e valorizarmos as produções das crianças, 
além de estreitarmos nossos laços. 
 

Turma da Borboleta, terça-feira, dia 2/6, às 
8h 
Turma do Coração, quarta-feira, dia 3/6, às 
16h 
Turma da Chuva, sexta-feira, dia 5/6, às 8h 
Turma do Arco-Íris, sábado, dia 6/6, às 9h 
Turma do Tigre, sábado, dia 6/6, às 10h 
Turma da Lua, terça-feira, dia 9/6, às 8h 
Turma do Jabuti, terça-feira, 9/6, às 16h 
Turma do Sol, quarta-feira, dia 10, às 8h 

REUNIÃO DE PAIS NA PEREIRINHA 
Na semana que vem daremos continuida-

de às nossas reuniões de pais. Contamos 
com a presença de todos: 
 

Turmas da Lua e da Borboleta, segunda-
feira, dia 18 às 18h. 
Turma da Chuva, quarta-feira, dia 20 às 8h. 
Turmas do Arco-Íris e do Coração, quarta-
feira, dia 20 às 18h. 

TURMA DA LUA EM DIA DE SOL 
Foi num clima de alegria e curiosidade 

que a Turma da Lua entrou no ônibus para 
iniciar seu primeiro passeio, rumo ao Jardim 
Botânico. 

Logo na chegada, observamos muitas 
tartarugas tomando sol e algumas nadando. 
Que delícia! O céu azul e o clima quente nos 
brindaram com uma linda manhã. Aproveita-
mos para correr, observar a natureza e brin-
car muito. 

A criançada aproveitou, com muita inten-
sidade, cada momento do passeio. (fotos no 
“site”) 

QUE É QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
A Turma do Jabuti está muito animada 

com as atividades do projeto. Apreciamos 
imagens de diferentes animais e tentamos 
descobrir quais nasciam do ovo e quais da 
barriga da mamãe. 

Depois de acompanharmos o amadureci-
mento das bananas que compramos, prepa-
ramos um bolo delicioso! Na próxima sema-
na teremos mais degustação: vamos fazer 
uma sopa com os ingredientes escolhidos 
pelas crianças. Enviaremos as etiquetas com 
os pedidos pelas agendas. 

BORBOLETA NA FLORESTA DA TIJUCA 
As crianças da Turma da Borboleta curti-

ram uma manhã muito especial no Parque 
da Floresta da Tijuca. Logo na chegada, a 
primeira parada foi para apreciar a Cascati-
nha e o barulho dessa linda queda dágua 
que encheu nossa meninada de alegria. Em 
seguida, chegamos ao esperado destino: o 
"Açude da Solidão", um lugar tranquilo, onde 
o silêncio era quebrado pelo som de pássa-
ros e pela animação das crianças que saltita-
vam com as novidades que encontravam. 
Agachadinhos, na beirada do açude, nossos 
pequeninos procuravam pelos girinos, tema 
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Turma da Borboleta na trilha da floresta (mais fotos no “site”) 



Ernesto, na Lagoa. Vale a pena passear com 
as crianças por lá no final de semana para 
apreciar as pinturas com mais calma e de 
pertinho. 

SOL BRILHA NA ASSOCIAÇÃO NIKKEI 
A Turma do Sol fez um passeio à Associ-

ação Nikkei, local onde se promove a cultura 
do país oriental, além de divulgar os costu-
mes e as tradições do Japão. Lá, as crianças 
assistiram a uma apresentação de Taikos - 
tambores japoneses - e tiveram uma aula 
com o Mário, professor que nos ensinou a 
tocar esses tambores, depois de passarmos 
por um aquecimento, e a falar algumas pala-
vras em japonês. Todos ficaram muito felizes 
e, no final, demos um presente que prepara-
mos especialmente para ele. Cada um de 
nós ganhou um origami de presente tam-
bém. 

PASSEIO DE BON-
DINHO 
"Nós, da Turma do Co-
ração, fomos passear 
de bondinho e acha-
mos muito legal. Pri-
meiro fomos de ônibus 
até o Centro da Cidade 
e lá nós pegamos o 
bonde. A gente passou 
em cima dos Arcos da 
Lapa e depois fomos 
conhecer o Museu do 
Bonde, em Santa Tere-
sa. No museu vimos 
um bonde que era pu-
xado a burro e algu-
mas crianças fingiram 

pois da cavalgada que o grupo fez, com seus 
cavalinhos de pau, pelo pátio da escola. 

VERTIGEM DOS TIGRES 
O desafio de mostrar a arte urbana do 

grafite, fazendo um contraponto com as pin-
turas rupestres, foi muito feliz para a Turma 
do Tigre. Para melhor ilustrá-la, fizemos um 
passeio à exposição Vertigem, dos Gêmeos, 
no CCBB, que foi, sem dúvida, inesquecível 
para todos. As crianças ficaram fascinadas 
com as cores, as luzes, os sons, os traços 
delicados e surpreendentes dos artistas que 
retratam personagens fantásticos. Foi como 
um mergulho num sonho. 

Na volta à escola, ainda no ônibus, fize-
mos um "tour" observando e registrando, 
com fotos, vários grafites que se encontra-
vam nos muros da cidade e, principalmente, 
os que vimos nos muros da escola Pedro 

que eram os burros, outras os passageiros, 
o motorneiro e o policial. Vimos, também, um 
bonde de casamento, de batizado, de rico, 
de pobre e de socorro. Nós apertamos a 
campainha do bonde, viramos o encosto do 
banco e vimos a roupa que o motorneiro e o 
condutor vestiam antigamente. A roupa era 
azul e eles usavam gravata e chapéu. Nós 
também descobrimos que a cor do bonde 
era verde escuro. Nosso passeio foi muito 
bom! 

Texto coletivo 

O CAMINHO DAS ÁGUAS 
Depois de preparar e saborear um gosto-

so picolé de melancia, a Turma da Chuva 
está fazendo mais uma experiência: um dos 
potinhos de picolé foi guardado com uma 
marquinha no palito na altura em que ele 
descongelou. O que será que vai acontecer 
nos próximos dias? Com o picolé as crianças 
ainda não sabem, mas a animação está ga-
rantida com a expectativa em torno do pas-
seio que foi marcado para a próxima terça-
feira, no Jardim Botânico. Vamos investigar 
o caminho das águas desse recanto da nos-
sa cidade. (fotos no “site”) 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FESTAS SE APROXIMAM 
Turma do Primeiro Ovo, sexta-feira, dia 22,  8h 
Turma da Evolução, sexta, dia 22, 16h30 
F2TA, terça-feira, dia 26, 16h 
F2M, quarta-feira, dia 27, 8h 
F2TB, quarta-feira, dia 27, 16h 
 

A Mostra de Artes, das F5, F4 e F3 está 
confirmada para o dia 20 de junho, sábado. Turma do Tigre no CCBB, (mais fotos no “site”) 

Turma do Coração no Museu do Bonde, (mais fotos no “site”) Turma do Sol e seus amigos da Associação Nikkei, (mais fotos no “site”) 



No dia anterior à Mostra as crianças organi-
zarão a escola preparando a exposição de 
seus trabalhos de Arte que poderão ser vis-
tos após as apresentações. Será um prazer 
recebê-los. 
 

F4M às 8h30 - Flautas e Teatro, "Guilherme 
Augusto Araújo Fernandez" 
F5MA às 9h - Conversa de pandeiros e dan-
ça 
F5MB às 9h30, Conversa de pandeiros e 
dança 
Coral Manhã 10h 
F4T às 11h - Flautas e Teatro, "Guilherme 
Augusto Araújo Fernandez" 
F5T às 11h30 - Conversa de pandeiros e 
dança 
Coral da Tarde 12h 
F3M às 14h - Teatro, "Um presente do mar" 
F3T às 14h30, Teatro, "Um presente do mar" 
 

Pedimos que todos se esforcem pela pon-
tualidade, evitando atropelos e esperas que 
acabam por estressar nossos pequenos ar-
tistas e sua platéia. 

Qualquer dúvida em relação ao figurino, 
consultem os professores ou coordenadores. 

FESTA DA TURMA DA EVOLUÇÃO 
Estamos nos últimos preparativos para 

nossa Festa Pedagógica! 
Animadas, as crianças estão ensaiando e 

estamos terminando um lindo bordado da 
Bela Adormecida. Foi um trabalho muito rico, 
nossos pequenos bordaram com muito cui-
dado e dedicação! Esperamos todos na pró-
xima sexta-feira, às 16h30min! 

OS SONHOS DE EINSTEIN 
A Turma do Primeiro Ovo adorou o espe-

táculo "Os Sonhos de Einstein". Depois de 
estudarmos um pouco sobre as contribui-
ções desse cientista, de vermos muitas fotos 
suas nos livros trazidos pelas crianças, todos 
puderam se perguntar: "Será que o tempo 
realmente passa?" Ficaram com muita von-
tade de experimentar aqueles movimentos 
ousados e incríveis. E depois dos aplausos, 
ouvimos a voz espontânea do Antonio Jane-
quine: "Vocês mandaram muito bem!". 

As crianças estão envolvidas na confec-
ção do Jornal "Deu a louca no jornal". Um 
jornal de contos de fadas moderno, que será 
apresentado, na Festa Pedagógica, na próxi-
ma sexta-feira. Esperamos por todos! 

APOSTILA DAS F2 
Nos próximos dias, as turmas levarão pa-

ra casa uma apostila - elaborada a partir de 
materiais de pesquisa enviados - que tenta 

nosso projeto. 
Esta semana foi a vez do Pedro, pai do 

Tiago, apresentar sua coleção de canetas 
tinteiro. Todas muito antigas e cheias de his-
tórias. 

Inauguramos a nossa agenda de passeios 
indo à linda casa dos Moreira Sales. Lá, fo-
mos à reserva técnica e aprendemos um 
bocado sobre a conservação e restauração 
de fotografias e ainda tivemos notícias sobre 
o acervo. 

Apreciamos, também, uma linda exposi-
ção de quadros de Volpi, todos cedidos por 
colecionadores de todos os cantos. 

Na próxima semana receberemos nossa 
última visita. André, pai da Anna, nos visitará 
com sua coleção de chaveiros. 

Agradecemos a todos os pais pela grande 
colaboração e parceria no nosso projeto: 
"Colecionando o Tempo". (fotos no “site”) 

FOTOGRAFIA 
"Memórias são lembranças. Lembranças 

são palavras, objetos, fotografias..." 
Téo e Pedro A. 

Na próxima semana, as F4 irão ao Institu-
to Moreira Salles participar de uma oficina 
sobre memória e fotografia e visitar a exposi-
ção do fotógrafo Paul Srand. A turma da ma-
nhã irá na quarta-feira e a da tarde, na quin-
ta-feira. 

LEITURA E MEMÓRIA 
Lembramos que as F4 estão aguardando 

a chegada do livro "Memórias de um cabo de 
vassoura", de Orígenes Lessa, Ediouro Jo-

Pedro, pai do Tiago e sua coleção de canetas 

contemplar parte dos interesses das crian-
ças. Agradecemos às famílias pelos emprés-
timos de materiais e pedimos que a apostila 
seja sempre mantida na pasta. 

Lembramos, ainda, que continuamos pre-
cisando de miudezas para as nossas caixas 
de memória (fitinhas, rendinhas, lantejolas, 
botões, sianinhas). 

BRUEGEL NA F2TB 
A F2TB conheceu Pieter Bruegel, um ar-

tista que aprendeu a pintar usando as técni-
cas de pintores italianos como Michelangelo 
e Rafael. Ele retratou pessoas de maneira 
bem natural e também representou cenas 
reais da vida diária de pessoas de um tempo 
que nos lembra a Idade Média. A turma es-
colheu um de seus quadros para observar 
mais detalhadamente e selecionar uma, en-
tre as muitas pequenas cenas que o com-
põe, para ser ampliada. (fotos no “site”) 

BIBLIOTECA, HISTÓRIAS E OUTRAS 
A meninada da F2TA deu "uma volta no 

tempo medieval" com os muitos livros que as 
famílias nos emprestaram. 

Em pequenos grupos, os materiais circu-
lavam para apreciação e leitura. A biblioteca 
tem ficado mais animada com a contação de 
histórias dos livros favoritos trazidos de ca-
sa - atividade de leitura diária que durará um 
mês. 

E, como uma coisa puxa outra, assistir 
"Viagem ao Céu", de Monteiro Lobato, além 
de suscitar muito encantamento sobre São 
Jorge e o Dragão, despertou muita curiosida-
de sobre o planeta Terra, Sistema Solar, o 
Universo etc. Neste momento, a leitura do 
livro "A história de quase tudo", nos rendeu 
boas conversas, assim como a apreciação 
do globo, de mapas etc. 

A exposição "Vertigem" foi um sucesso, 
mesmo para as crianças que já a conheci-
am. A possibilidade de termos guias trouxe 
uma outra riqueza. Voltamos cheios de idei-
as e de palavras na cabeça. Vejamos o que 
dizem as crianças. A exposição é: "criativa, 
surrealista, divertida, interessante, engraça-
da, impressionante, diferente, bonita, imagi-
nativa." (fotos no “site”) 

"UMA COISA CHAMADA NEGATIVO" 
Na última terça-feira a F3T foi ao Instituto 

Moreira Sales. Veja as fotos e impressões 
das crianças no “site”. 

ACONTECIMENTOS NA F3M 
As manhãs na F3M andam recheadas! 

Visitas e passeios têm contribuído muito com 



vem Editora, para iniciar sua leitura. Sabe-
mos que não é um livro muito fácil de se en-
contrar, mas a livraria Malasartes, no Shop-
ping da Gávea, já tem disponível em quanti-
dade suficiente para as duas turmas. 

REUNIÃO F4 E F5 
Beth e Andréa, professoras das F5, aguar-

darão os pais na segunda-feira às 18h. Erika e 
Rita, professoras das F4, se reunirão com os 
pais no dia 25, segunda-feira, às 19h. 

FORMAS DE PODER 
A conversa na F5T girou entre ditadura, 

comunismo e autoritarismo e a turma se 
mostrou curiosa sobre as formas de alguém 
conquistar ou manter o poder. Por isso, estu-
dou um pouco sobre as mudanças que acon-
tecem no nosso corpo quando sentimos me-
do, ouviu e cantou uma música chamada 
Miedo, gravada pelo Lenine e leu o poema 
Tantos Medos e outras coragens, de Rosea-
na Murray. 

Avançamos na leitura de "Memórias de 
um menino que se tornou estrangeiro" e vi-
mos como o medo do desconhecido pode se 
tornar um inimigo poderoso. 

O GRANDE DITADOR 
Terminamos de assistir ao filme O Grande 

Ditador, mas os alunos têm mais duas tare-
fas para o final de semana: a primeira é ten-
tar descobrir os dois personagens da história 
que Chaplin satirizou na produção de 1940; 
a segunda é escolher um trecho do discurso 
final do filme para representar plasticamente. 
Nessas tarefas a família pode ajudar! No site 
da escola, em Das Turmas, estarão algumas 
sugestões de links para ajudar na pesquisa. 

F5M NO MUSEU DA REPÚBLICA 
Nos estudos das F5 sobre os diferentes 

"Tempos" que marcaram o século XX, fomos 
ao Museu da República visitar uma exposi-
ção muito interessante: "A Constituição de 
1988, a voz e a letra do cidadão". Nela vimos 
o histórico das constituições brasileiras e 
pudemos perceber o quanto de repressão ou 
de liberdade cada uma pode revelar. 

Conhecemos, também, a história do Palá-
cio, que foi palco de tantos acontecimentos 
marcantes da história de nosso país. Foi u-
ma aula passeio que vai render muitos frutos 
em sala. 

MOCHILA LIGHT 
Sua mochila está pesada demais? 
Você sente dores nas costas e nos om-

bros por causa do peso que carrega diaria-
mente? 

Será que você não está carregando peso 
desnecessário? 

Já pensou que você pode estar carregan-
do mais do que a sua coluna aguenta? 

Mochila light está na moda! Feche o zíper 
da sua para as "bobeiras". 

Pense nisso! No final da história sua colu-
na vai agradecer! 

Texto coletivo da F5T 

MURAL DE ALUNOS 
No mural do pátio da escola, reservamos 

um espaço para que as crianças possam 
sugerir eventos culturais dos quais tenham 
participado, divulgar trabalhos pessoais etc. 
Quem quiser é só procurar a Vivi ou a Rosi. 

 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Estamos procurando duas capas de chu-
va, uma vermelha com motivos da turma do 
Mikey e outra de bombeiro com ganchos 
prateados. Elas são do João Felipe (TCT) e 
do Francisco (TDT). 

 

F5MB e F5MA no Museu da República 

18   LUCIANA SALDANHA                          AUX 
19   TULIO DE CARVALHO PEREIRA         TCT 
20   JULIA WEINMAN                                 F2TB 
20   FLAVIA LOPES LOBAO                       PRO 
21   ALICE FIGUEIREDO PEREIRA           F4M 
23   FERNANDO HOSKEN PEREIRA         TBM 
24   JOAO ANTONIO B TEIXEIRA            F5MB 
 

Aniversários 

de 18 a 24/5/2009 

Maria Luiza Peixoto 


