
anças cada vez que passávamos por algum 
animal. Que alegria ver os macacos, as ara-
ras, o leão, o tigre, o elefante e tantos ou-
tros bichos, tão de pertinho, escutar seus 
sons e acompanhar seus movimentos. Foi 
um passeio muito especial! Na sexta-feira, 
colocamos a mão na massa e preparamos 
uma sopa deliciosa: espinafre, abóbora, 
batata e macarrão foram alguns dos ingre-
dientes escolhidos pelas crianças. A empol-
gação começou com os preparativos quan-
do cortamos os legumes, tiramos a casca, 
colocamos sal, água e deixamos tudo cozi-
nhando. A sopa ficou tão saborosa que mui-
tos pediram bis. São mesmo "bons de gar-
fo" esses pequenos! Melhor, "de colher"! 

TÁ FRIO! 
A semana da Turma da Lua foi bastante 

movimentada. Ampliamos nossas pesqui-
sas sobre a galinha para outros animais 
que nascem de ovos. Esse tema tem des-
pertado a curiosidade das crianças e, com 
isso, resolvemos investigar o mundo animal 
a fim de descobrir quem nasce da barriga e 
quem nasce do ovo. Para surpresa de to-
dos, descobrimos que o Pinguim, esse bi-
chinho tão simpático, é uma ave, assim co-
mo a galinha e que também nasce do ovo. 
Assistimos a trechos do filme A Marcha dos 

PARA TODOS 
SOBRE FESTAS PEDAGÓGICAS 
Esses eventos foram pensados como 

espaço para troca de experiências entre as 
próprias crianças e entre as crianças e suas 
famílias, para que tivéssemos a oportunida-
de de valorizar a produção delas na escola, 
reconhecendo o desenvolvimento de habili-
dades, valores e conhecimentos que estão 
construindo. Mas nem só de sucesso esses 
momentos têm se constituído. Para refletir-
mos sobre esse assunto pedimos que não 
deixem de ler o comentário de Keila, mãe 
de Tatiana (F2TA) e da Carolina (TDT), no 
Fórum de Pais, com o título "A festa peda-
gógica, a matemática e a cultura do jeiti-
nho": 

"Ontem foi a festa pedagógica da F2TA. 
A festa foi linda, como sempre. No palco, as 
crianças estavam compenetradas, organi-
zadas, felizes, nervosas."... 

..."E assim, de jeitinho em jeitinho, de 
exceção em exceção, as crianças vão inter-
nalizando o oposto do que aprendem na 
escola: que regra é, por definição, uma coi-
sa que só vale para os outros."  
http://www.escolasapereira.com.br/forum.
php?post=1445 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
Mais uma vez, lembramos aos pais as 

datas e os horários das Festas, na sede da 
Capistrano de Abreu, com exceção das tur-
mas da Lua e do Jabuti que serão na Perei-
rinha. Lembramos a importância de limitar-
mos o número de adultos, sendo recomen-
da a presença de apenas dois por criança, 
para que todos possam se acomodar com 
algum conforto e compartilhar um pouqui-
nho das experiência vividas por nossos pe-
quenos na escola. 
 

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

NOTÍCIAS DO JABUTI 
A semana passada foi cheia de novida-

des para a Turma do Jabuti. Quarta-feira 
fomos ao Zoológico. O encanto e a surpre-
sa ficaram estampados nos rostos das cri-
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mos as roupas e os adereços que os dan-
çarinos costumam usar e aprendemos al-
guns passos dessa dança pernambucana 
que iremos apresentar na nossa Festa Pe-
dagógica. No final, todos dançaram frevo no 
salão, ao som da música Frevicho, do Son-
gorocossongo. Foi uma farra! 
Nesta mesma semana começamos a 

fazer o nosso pequeno jardim japonês, com 
lindas pedras coloridas. As crianças estão 
muito envolvidas e felizes com a produção. 

FESTA À VISTA... 
A Turma do Tigre vem trabalhando, com 

muito carinho e dedicação, na preparação 
da Festa Pedagógica. Na última semana, 
intensificamos os ensaios da nossa apre-
sentação, que está sendo inspirada em 
muito do que vimos ao longo do semestre, 
sobre os homens pré-históricos. Fiquem 
atentos às agendas pois aguardamos con-
firmação do guia para o tão esperado pas-
seio à caverna da Floresta da Tijuca.  

"INACREDITÁVEL!" 
Essa foi a reação da Sabrina, da Turma 

da Chuva, observando a experiência que 
simula a erupção de um vulcão. Misturamos 
fermento biológico em pó com um pouqui-
nho de água, pingamos umas gotas de de-
tergente, acrescentamos corante líquido 
vermelho e, no final, colocamos água oxige-
nada. A mistura borbulhou e, lentamente, 
foi transbordando pela boca do vulcão de 
argila. Entusiasmadas, as crianças capri-
charam na construção dos seus vulcões, 
também de argila. Essa experiência foi ins-
pirada na descoberta de que, há milhares 
de anos, a terra tinha muitos vulcões e o 
vapor de água lançado por eles foi se trans-
formando em água. Essa informação, en-

Pinguins e também à animação Pingu. A 
turma se divertiu imitando os passos dos 
pinguins e escorregando como eles fazem 
no gelo. Produzimos, ainda, uma pintura 
com tinta gelada! De véspera, as crianças 
prepararam a tinta e colocaram em formi-
nhas. No dia seguinte pintaram com os cu-
binhos de gelo coloridos. Essa atividade foi 
realizada com muita euforia e a sensação 
de frio nas mãos gerou muitas risadas e 
diversão! 

BRINCADEIRA DE SAPO 
A Turma da Borboleta está se divertindo 

com as descobertas sobre os sapos. Nesta 
semana, muitas brincadeiras de pátio envol-
veram o grupo num clima de alegria. As 
crianças brincaram de corrida de sapo e de 
roda cantando: o sapo não lava o pé, sapo 
na lagoa, sapo cururu e tantas outras can-
ções que encantam nossos pequenos. So-
phia C. (TBM) nos brindou com a história 
"Como os Bichos Crescem", da coleção 
Girassol. Nesse livro apreciamos fotografias 
da metamorfose de uma rã, o que desper-
tou, ainda mais, o interesse de todos por 
esse bichinho. 

ARCO-ÍRIS NO MUSEU 
A Turma do Arco-Íris foi ao Museu Histó-

rico Nacional conhecer um pouco do seu 
acervo permanente. Já, no ônibus, consta-
tamos a alegria das crianças por estarem 
passeando juntas. Muito falatório e cantoria 
marcaram o nosso trajeto. Ao chegarem, 
ficaram fascinadas pelas bandeiras que a-
vistaram na entrada do museu. Passar pelo 
detector de metais, subir no elevador, todas 
apertadinhas, e andar pelas salas para a-
preciar, "ao vivo e a cores", os enormes 
objetos de que tanto falamos em nossas 
pesquisas como carruagens, castiçais, ta-
peçarias e pinturas foi uma grande curtição. 
Diante de uma projeção na parede, tiveram 
uma aula sobre a vinda da corte portuguesa 
ao Brasil. Depois, saciados de informações 
e com fome, fizemos um lanche no pátio 
interno do museu, rodeados por canhões. 
No dia seguinte, na escola, o grupo contou 
para a estagiária da turma tudo o que haví-
amos vivenciado naquela tarde deliciosa, 
nos dando um retorno positivo das tantas 
aprendizagens e informações conquistadas. 
(fotos no “site”) 

FREVO NA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol assistiram 

a um vídeo sobre o frevo, no Youtube. Vi-

contramos no livro Dicionário por Imagens 
do Mar, de Emilie Beaumont, trazido por 
nosso amigo Gabriel Óbon (TDM). (fotos no 
“site”) 

VISITA NO CORAÇÃO 
A Turma do Coração recebeu uma visita 

muito bacana. O Anselmo, um dos diretores 
da escola, veio nos ensinar a usar o compu-
tador para fazer intervenções em fotografias 
digitais. Com sua ajuda, cada criança esco-
lheu algo para fazer em sua foto tirada no 
Jardim Botânico ou na escola. A turma pô-
de brincar com a cor, o brilho, o contraste, 
fazer um recorte ou criar algum efeito, 
transformando a sua foto original. Depois 
acompanhamos a impressão de algumas 
fotos, um momento mágico para as crian-
ças, que ficaram bastante felizes com o re-
sultado! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

A FESTA 
"Acordamos muito cedo para vestir a fan-

tasia e quando chegamos à escola, com 
nossos convidados, vimos nossos trabalhos 
de artes. Todos acharam os trabalhos boni-
tos. Apresentamos a dança A Linda Rosa 
Juvenil e outra com a música "O vira", dos 
Secos & Molhados. Conseguimos fazer u-
ma apresentação maravilhosa. No final, le-
mos o jornal dos contos de fadas com as 
pessoas e ficamos felizes para sempre! A-
doramos a festa!" 

Texto coletivo da Turma do Primeiro Ovo 

O projeto "No tempo dos contos de fa-
das" continua com muitas histórias emocio-
nantes. Nós lemos o jornal da turma da tar-



de e estamos aproveitando as ideias para 
novas produções. 

FESTA DA TURMA DA EVOLUÇÃO 
"Sexta-feira passada, fizemos uma apre-

sentação muito legal. Dançamos a música 
A Linda Rosa Juvenil e a do Gato Preto, do 
Secos & Molhados. Tinha cada fantasia! 
Maravilhosas e criativas... Nossos pais dis-
seram que a exposição dos trabalhos de 
artes estava linda e gostamos de explicar o 
porquê de cada atividade. Teve, também, o 
lançamento do Portal dos Contos, o jornal 
que a nossa turma fez. Obrigado por terem 
vindo à nossa festa, feita com tanto cari-
nho!" 

Texto coletivo 

FESTANÇA DA F2M 
Foi um dia Medieval no projeto "Uma vol-

ta ao mundo Medieval". As fadas se senti-
ram voando de verdade e a rainha uma rai-
nha verdadeira. 
Alguns ficaram muito emocionados mas 

conseguiram fazer tudo direitinho. A barriga 
de outros mexia de tanto nervoso, mas foi 
muito bom. Foram tantos aplausos que as 
crianças concluíram que estava bom. 
Ao final da festa estavam todos muito 

felizes, ansiosos para saberem quando vi-
verão a emoção de serem estrelas nova-
mente. (fotos no “site”) 

F2TA DÁ A NOTÍCIA 
Desta vez foram as crianças, em peque-

nos grupos, que noticiaram a Festa Peda-
gógica. Segue a notícia mais votada pela 
turma. 

A Festa especial da F2TA 

"Esses dias tivemos o maiooor trabalho 

pouco do nosso Projeto." 
Texto coletivo 

F2 FAZ MAIS UMA SESSÃO 
As F2 receberão, na próxima segunda-

feira, as turmas da Pereirinha para apresen-
tarem o trabalho já apreciado pelas famí-
lias. Na F2M, bruxos, fadas, damas, prínci-
pes, princesas, reis, rainhas e cavaleiros 
podem vir de casa prontos para o espetácu-
lo, mas devem trazer o uniforme na mochila 
para trocar depois da apresentação. Já a 
F2TB e a F2TA devem trazer a fantasia na 
mochila. 

MOSTRA DE ARTES 
Os preparativos para a Mostra de Artes 

vêm mobilizando, cada vez mais, as crian-
ças que receberão a todos no próximo dia 
20, sábado. Fiquem atentos aos horários 
das apresentações. As exposições de arte 
podem ser apreciadas em seguida. 
 

F4M, 8h30, Flautas e Teatro, "Guilherme 
Augusto Araújo Fernandez" 
F5MA, 9h, Conversa de pandeiros e dança 

para preparar a nossa festa, que foi na últi-
ma terça-feira, dia 26. Conseguimos termi-
nar! 

Nossos pais adoraram nossa dança, 
nossa exposição e, além do mais, o nosso 
esforço. Nós ficamos um pouco nervosos 
mas sabíamos que íamos conseguir. Nossa 
exposição foi um sucesso, nossos pais ado-
raram nossos trabalhos e, principalmente, o 
Castelo da Bela Adormecida." 

Constança, Clara, Flora e Valentina. 

RECEITA MEDIEVAL F2M 
Lily e sua mãe, Singoala, nos presentea-

ram com deliciosos pastéis medievais, de 
figo com especiarias. Essa receita foi pes-
quisada por elas na internet. Foi um enorme 
deleite na turma, não só a iguaria como o 
processo de preparo, gravado num CD e 
visto por todos. 

FESTA DA F2TB 
"A nossa festa foi espetacular! 
Nossos pais gostaram muito e nós tam-

bém! A festa começou com a apresentação 
de música com a canção 
"Canto de um povo de algum 
lugar"; depois tocamos a músi-
ca que fizemos, a Canção do 
dia a dia. Em seguida, apresen-
tamos o balé da Bela Adorme-
cida. Ensaiamos bastante nas 
aulas de Expressão Corporal 
para aprendermos os movi-
mentos e ficar bonito. Quando 
acabou a apresentação leva-
mos os nossos pais para apre-
ciar nossos trabalhos de arte e 
festejar o grande dia com 
"vinho" e pão que fizemos. 

Nós adoramos mostrar um 



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

COLEÇÃO DE NOTÍCIAS NAS F3 
De tempos em tempos, através de 

um rodízio entre as crianças, alguns alu-
nos serão responsáveis por trazer notí-
cias de casa. 
Nessa tarefa, os pequenos da F3 preci-

sarão do auxílio de um adulto para ajudar 
na seleção e no julgamento da pertinência 
do assunto. É fundamental que a notícia 
seja lida em casa.  
Semana que vem, dando continuidade 

ao nosso projeto, visitaremos uma coleção 
científica. A visita à Xiloteca do Jardim Bo-
tânico será na próxima terça-feira para F3T 
e quarta-feira para F3M. 

F4T NO MOREIRA SALLES 
Na quinta-feira, dia 21, nós fomos ver as 

fotografias de Paul Strand no Instituto Mo-
reira Salles. 

Quando chegamos lá, a gente conheceu 
a nossa guia, Gabriela, e refletimos sobre 
as regras de lá. 

Nós entramos numa sala onde a Gabrie-
la distribuiu uma prancheta, duas folhas e 
um lápis. Escrevemos umas perguntas e 
nos separamos em grupos. 

O meu grupo visitou, primeiro, as foto-
grafias que ele tirou. Paul Strand tirava fo-
tos escondido para poder revelar a identida-
de das pessoas daqueles lugares, países, 
cidades, etc... 

Depois de ver as fotografias fomos ver 
um outro jeito de revelar fotos. 

Para entrar na sala onde se revelavam 
as fotos, nós entramos em um tubo que le-
vava a gente à sala da revelação. Lá o Ail-
ton, primeiro, apagou a luz e pegou um pa-
pel sensível à luz, menos à luz vermelha, 
que estava acesa. 

Ele pegou um negativo e botou numa 
máquina com o papel. A imagem foi come-
çando a aparecer, mas quando tirou o papel 
da máquina a foto desapareceu. 

Então, o Ailton, passou a foto em três 
produtos químicos: dois para aparecer a 

foto e um para fixar a foto. 
Depois fizemos um delicioso lanche cole-

tivo e voltamos para a escola. 
Eu gostei muito do passeio! 

Helena Macedo F4T 

LOVE GENERATION 
A música "Love Generation" está ajudan-

do as F4 a encontrarem os "nouns" e 
"adjectives" e a estudarem um pouco sobre 
essas classes gramaticais! Isso tornará os 
nossos textos mais ricos e interessantes! 

UM SÉCULO, MUITAS NOTÍCIAS 
De olho em edições comemorativas do 

“Jornal do Brasil”, “O Globo” e da “Folha de 
São Paulo”, que reproduzem jornais de vá-
rios anos do século XX, as F5MA e F5MB 
foram à procura de notícias que trouxessem 
momentos de tensão em todo o mundo. 
Depois de tudo que estudamos, ler as infor-
mações como se estivéssemos em outro 
tempo foi uma atividade interessante. Dava 
a impressão de uma viagem ao passado. 
Foi tão bom que, quando estivermos nos 
temas “Tempos de Liberdade”, “Abertura de 
Fronteiras” e “Busca”, vamos retornar a es-
se material para ler as noticias que os reve-
lem. (fotos no “site”) 

ENTREGA DOS BOLETINS 
Lembramos aos pais dos alunos de F4 e 

F5 que os boletins já foram enviados para 
as casas. Eles foram distribuídos num clima 
de muita conversa, possibilitando às crian-
ças que tirassem suas dúvidas com os pro-
fessores. Qualquer necessidade de esclare-
cimento pedimos que procurem a orienta-
ção. 

QUINTO ANO 
Pedimos aos pais que ainda não respon-

deram à enquete sobre a permanência 
de seu filho no segundo segmento do 
ensino fundamental que não deixem de 
enviar alguma resposta o mais breve 
possível. Quem precisar pode solicitar 
nova circular que enviaremos pelas cri-
anças. 
Aproveitamos para avisar que desmar-
camos a reunião de pais agendada pa-
ra o dia 22 de junho já que a última foi 
muito recente e que temos outra marca-
da para no início do próximo semestre. 

EU RECOMENDO 
A F5T terminou a leitura do livro 
“Memórias de um menino que se tornou 

um estrangeiro”. O livro trouxe para a turma 
a emoção de um menino que viu seu país 
viver uma guerra e sentir-se estrangeiro 
numa área de refugiados. 
Para o fim de semana, os alunos devem 

levar o livro para casa e preparar uma rese-
nha. 

SESSÃO PIPOCA 
Os alunos das turmas de Quinto Ano têm 

mais este fim de semana para assistirem ao 
filme "O Ano em que meus pais saíram de 
férias". Na próxima semana, em sala, fare-
mos algumas atividades de reflexão a partir 
do filme. 

DE TODOS 
INTRÉPIDA TRUPE 
Joana Niccioli, ex-aluna e filha do Rai-

mundo (Coral), convida a todos para o es-
petáculo da Intrépida Trupe "Preciosa Ida-
de", do qual faz parte. 
O espetáculo estará em cartaz de ama-

nhã a 12 de julho, sábados e domingos, às 
18h, na Fundição Progresso. 

F4T no Instituto Moreira Salles, em visita às fotografias de Paul Strand 

1     MARIA EDUARDA BOCLIN JACKSONF4M 
1     PAULO GREGORIO                             AUX 
2     RODRIGO ALVERCA CAVALCANTI   TAM 
3     LETICIA NERY TOMEI                         F4M 
5     TOMAZ LEAO T WANDERLEY             F3T 
5     JOÃO LUIZ MARITAN DE A COSTA   F3M 
6     FELIPE DE ALMEIDA S RABELLO      TCM 
6     JOÃO HENRIQUE N M PRADO LIMA  TAT 
6     GABRIEL CARNEIRO L DE BRITO      TCT 
7     SOFIA LEITE DE OLIVEIRA CASTRO TCT 

Aniversários 

de 1 a 7/6/2009 


