
sexta-feira, apesar de só estarmos funcio-
nando, normalmente, no segmento da Edu-
cação Infantil. Os pais do Ensino Funda-
mental que quiserem acompanhar as notí-
cias da escola, informações gerais e ani-
versários, podem ter acesso ao número 
594 através do "site" da escola. 

PLANTÕES 
Os pais que estiverem interessados em 

conversar, particularmente, com os profes-
sores, deverão agendar na secretaria da 
escola. Os plantões serão nas segundas-
feiras, dia 13, Ensino Fundamental e dia 
20, Educação Infantil. 

RELATÓRIOS 
Os relatórios de Grupo da Educação In-

fantil já estão disponíveis no "site" da esco-
la. Os do Ensino Fundamental serão publi-
cados no correr da próxima semana ou du-
rante o recesso. 

Os relatórios individuais da Educação 
Infantil e dos Primeiros, Segundos e Ter-
ceiros anos estão sendo enviados pelas 
agendas no último dia de aula de cada seg-
mento. 

PARA TODOS 
SEGUNDO SEMESTRE 

O início do segundo semestre letivo será 
dia 3 de agosto, segunda-feira, para toda a 
escola. 

FESTA JUNINA E O TEMPO 
Para evitar desencontros e arrependi-

mentos, como o do carnaval, que muitos 
acharam que poderíamos ter posto o bloco 
na rua depois da chuva, iremos, o pessoal 
da escola, para o Campo de São Cristóvão. 
Se o tempo estiver instável, não haverá 
ninguém na escola para informar se haverá 
ou não festa. Caso isso aconteça, decidire-
mos lá, na hora, de acordo com as circuns-
tâncias. Caberá a cada um a decisão sobre 
o risco de uma viagem infrutífera a São 
Cristóvão. Mas estamos todos torcendo 
para a chuva não atrapalhar. 

O figurino é caipira, e o horário da fes-
tança é às 10h para a Educação Infantil e 
às 11h30 para o Ensino Fundamental. 

Por ser um espaço público, com grande 
diversidade de frequentadores, lembramos 
que a vigilância e acompanhamento cons-
tante de seu filho, que estará sob a guarda 
e responsabilidade dos familiares, é de ex-
trema importância. E estejamos todos, 
pais, professores e auxiliares, atentos a 
todas as crianças. Até lá! 

GRIPE A 
Seria pretencioso de nossa parte publi-

car ou criar regras ou recomendações so-
bre a gripe que tanto nos tem assustado. 
Recomendamos que visitem o "site" www.
riocontragripea.rj.gov.br e www.saude.rj.
gov.br/Cievs/home.shtml. 

Neles estão as informações importantes 
que todos devemos tomar face à ameaça 
da gripe. E contamos com o alerta imediato 
de todas as famílias, inclusive de nossos 
colaboradores, sobre qualquer sintoma que 
leve à suspeição de contágio. Aos que via-

jarem durante o período de recesso, pedi-
mos que sigam, rigorosamente, as reco-
mendações das autoridades de saúde, es-
pecialmente aos que forem a regiões atin-
gidas. Bom recesso para todos. 

SAÚDE NA ESCOLA 
Há alguns anos reunimos pais da área de 

saúde e interessados para discutir essa 
questão. Desse movimento nasceu o docu-
mento "Saúde na Escola", que faz parte do 
conjunto de documentos publicados no nos-
so "site". Na época ainda não contávamos 
com a URMES, empresa que hoje nos as-
sessora e presta serviços de assistência e 
socorro a nossos alunos. Como temos sido 
procurados com novas contribuições, convi-
damos, os que puderem e desejarem, a nos 
ajudar a revisar esse documento, a registra-
rem no fórum de pais suas sugestões e a 
confirmarem a intenção de participar de uma 
reunião para esse fim em agosto. 

Para essa finalidade, está aberto, no 
fórum, o tópico "Saúde na Escola" 

INFORME 594 
O próximo Informe circulará na próxima 
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Turrmas do Jabuti e do Coração, juntas 



muitos afagos. Uma delícia! 

MIÚDOS LANÇAM LIVRO 
As crianças da Turma da Borboleta finali-

zaram o livro sobre suas vidas. Para come-
morar, faremos o lançamento na próxima 
quarta-feira, às 8 horas em ponto. As crian-
ças estão muito felizes e, nesse dia, servi-
rão um bolo preparado por elas. Até lá! 

BROA DE MILHO 
Para finalizar seu estágio na Turma do 

Arco-Íris, Suzana, auxiliar da Turma da 
Chuva, preparou uma atividade especial 
para as crianças: contou a história da 
"Galinha Ruiva" para o grupo que, muito 
envolvido e curioso, prestou atenção em 
todas as etapas para o preparo de um bolo 
de milho. Ela também trouxe diversos tipos 
de materiais de artes para a confecção de 
um trabalho relacionado ao tema. No final, 
todos muito felizes saborearam a deliciosa 
receita. Com muita animação e alegria a 
criançada tem dançado e cantado o reper-
tório da festa junina. Até o "arraiá"! 

LANÇAMENTO "RADIANTE" 
Na última quinta-feira, as crianças da 

Turma do Sol lançaram os livros que prepa-
raram sobre o ciclo de crescimento das ár-
vores. Para abrir o encontro, nossos meni-
nos e meninas cantaram a música "Salada 
de Frutas”, dançando uma coreografia cria-
da pela própria turma e, depois, leram seus 
livros, aconchegados no colinho de seus 
pais, saboreando uma gostosa salada com 
as frutas que trouxeram. Agora, com o pro-
jeto finalizado, continuaremos nos preparan-
do para a festa junina. No momento, esta-
mos confeccionando os cartazes que irão 
enfeitar o nosso arraial e dançando muito ao 
som das músicas que cantaremos nesse dia 
tão esperado. 

APRENDENDO MATEMÁTICA 
A Turma do Tigre está super envolvida e 

animada com as partidas de Uno. Nunca 
foi tão gostoso aprender matemática! Nos-
sos pequenos contam os pontos e compa-
ram quantidades. Sugerimos aos pais que 
organizem partidas de UNO com seus fi-
lhos, nas férias. Eles estão "feras" e vão 
adorar! 

E, por falar em animação, não se esque-
çam de caprichar na fantasia caipira para a 
festa junina de amanhã! E bom "arraiá" pa-
ra todos! 

Para os alunos Quartos e Quintos anos, 
cuja avaliação é trimestral, agora somente 
os relatórios de grupo trazem notícias so-
bre a história e desenvolvimento das crian-
ças. 

CASA NOVA 
As obras estão em andamento. Durante 

o recesso de julho, aproveitaremos a esco-
la vazia para abrir a comunicação entre as 
sedes da Capistrano e a nova, mas a previ-
são para que as crianças tenham acesso 
ao novo pátio e salas é para os últimos me-
ses de aula de 2009. 

O currículo do novo segmento - sexto ao 
nono ano - está sendo elaborado. Na reuni-
ão de pais de F5, marcada para meados de 
agosto, ele será apresentado para discus-
são e sugestões. No próximo semestre da-
remos início à seleção de pessoal. Vamos 
precisar de professores com licenciatura 
nas disciplinas de Português, Matemática, 
Geografia e Ciências. Os interessados po-
dem enviar currículo pelo "site" da escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

OBA! FESTAS! 
As crianças da Pereirinha passaram as 

últimas semanas cantando e dançando, a 
valer, ao som das músicas que serão apre-
sentadas, amanhã, em nossa festa no Pa-
vilhão. Além de tanta cantoria, prepararam 
os cartazes que irão enfeitar o arraial. To-
dos aguardam esse dia com muita alegria! 

Mas, a farra não vai acabar por aí... Na 
terça-feira seguinte, teremos a nossa festa 
junina interna, sendo que, desta vez, um 
encontro sem a presença dos pais. Nesse 
dia, nossas crianças devem vir preparadas 
para curtir muitas brincadeiras e danças 
típicas, animadas pelos professores, ao 
som do violão do Jean. O traje será caipira 
e lanche coletivo. Para equilibrar a mesa, 
meninas trazem um prato de doces e os 
meninos um de salgados. 

CORAÇÃO E JABUTI JUNTOS! 
Nesses últimos dias temos aproveitado 

para estreitar nossos vínculos. As crianças 
das Turmas do Coração e do Jabuti têm 
participado de muitas brincadeiras e curtido 
bons momentos juntas. Nesta semana, de-
pois de muita farra, ouviram uma história, 
numa grande roda, com direito a colinho e 

CASAL DE CAIPIRAS 
Além de ensaiar para a Festa Junina, 

nas aulas de Música e Expressão Corporal, 
a Turma da Chuva preparou um lindo car-
taz, com um casal de caipiras, na sala de 
artes. Ele vai enfeitar o nosso arraial na 
Feira de São Cristóvão. As conversas na 
rodinha também têm girado em torno desse 
tema. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

F1M E F2M NO PARQUE LAGE 
Esta semana fomos presenteados por 

um lindo dia de sol que permitiu nossa ida 
ao Parque Lage. Caminhamos pelo bosque 
e encontramos um Castelo com torre e tu-
do! Todos ficaram impressionados com a 
torre, no estilo dos castelos medievais, que 
Henrique Lage construiu para Gabriela Be-
zanzoni, sua esposa, subir ao topo e apu-
rar a voz cantando óperas. Fizemos um 
desenho de observação da torre, lembra-
mos a história da Rapunzel e ouvimos uma 
bela história da Denise em seu tapete má-
gico. Depois, terminamos a manhã com um 
delicioso lanche coletivo e muita brincadei-
ra no parquinho. As crianças da F2M e da 
Turma do Primeiro Ovo se divertiram muito 
no passeio! 

FECHANDO O SEMESTRE 
Com o último passeio, as turmas da E-

volução e do Primeiro Ovo se despedem 
do projeto "No Tempo dos contos de fa-
das". Nesse momento de pausa e de pre-
parativos para a Festa Junina, as crianças 
ficam muito envolvidas com as novidades 
que as outras turmas apresentam. Nesta 
semana fomos convidados para um casa-
mento muito engraçado, da F5, com direito 
a astros pop e antigos personagens da his-
tória que voltaram no tempo. As crianças 
de F1 sentiram falta do Michel Jackson no 
casório, riram bastante com a interpretação 
dos amigos e com os figurinos capricha-
dos. As brincadeiras de Festa Junina tam-
bém fizeram parte de nossas manhãs. O 
Cacuriá do Caranguejo é sucesso total en-
tre os pequenos, que estão animados para 
dançar na Feira de São Cristóvão. 

LITERATURA NA F2TA 
Terminamos o semestre já com alguns 

acordos para o retorno e trabalhos em an-



damento. 
Um deles é a criação de uma história 

embaralhada, inspirada no livro adotado 
"Que história é essa?". 

O texto, criação em grupo, está em pro-
cesso de elaboração. Cuidar das pistas 
para a adivinhação do conto escolhido tem 
sido um desafio e tanto. 

Também está em processo o nosso mu-
ral para a biblioteca, com dicas de leitura e 
ilustrações sobre livros favoritos. A leitura 
da entrevista com o ilustrador Guto Lins, no 
Globinho, mobilizou bastante. Para ajudar 
na escrita das "dicas para a leitura" lemos 
algumas resenhas. E parece que as crian-
ças estão entendendo direitinho! Vejam o 
que nos diz a Sofia Alvarez: 

"O livro "Quem tem medo de mar" e sua 
coleção ensinam a criança a não ter medo. 
A menininha achava que se entrasse no 
mar ia ser arrastada para o fundo por pol-
vos, ser comida por tubarões em poucos 
instantes ou virar prisioneira de piratas. No 
fim, ela vê que nada disso acontece, nada 
do que ela pensou. 

Alguém que tenha medo do mar é me-
lhor ler logo esse livro para perder seu me-
do e aproveitar as maravilhas do mar, curtir 
as suas ondas. Leiam esse livro!" 
 

Algumas crianças têm manifestado o 
desejo de terem o livro "Histórias de Anti-
gamente", de Ruth Rocha. São histórias de 
mulheres no período medieval. É uma pe-
na, mas o livro está esgotado. É possível 
conseguir em sebos ou em "sites" como o 
"estante virtual". 

Ainda sobre livros... cada criança rece-

"Fomos ao Parque Lage apreciar a natu-
reza e o castelinho de lá. Aproveitamos 
para entrar no Castelinho, por uma passa-
gem secreta bem escura e úmida, que da-
va medo. Depois fizemos um desenho de 
observação, em dupla, fizemos uma ama-
relinha com graveto e brincamos no parqui-
nho. Por último, organizamos um delicioso 
banquete e tivemos um convidado muito 
especial que fez questão de participar do 
nosso piquenique: um macaco prego. Des-
cobrimos que um homem construiu aquela 
torre para sua mulher cantar ópera. Passe-
amos bastante e ouvimos a história "O sa-
po que virou príncipe". Amamos esse pas-
seio! 

F2TB 
 

REFLEXÕES DA F2TB 
As crianças fecharam o semestre pen-

sando sobre o que estudaram e aprende-
ram durante esse tempo. 
 

"Da Época Medieval eu gostei de saber 
que eles brincavam com amarelinha, pião, 
boneca, espada e usavam muita madeira. 
As roupas eram muito diferentes das mi-
nhas hipóteses. Não existia calça jeans." 

João 
"Neste semestre, eu e minha turma a-

prendemos bastante. Eu gostei de apren-
der sobre os cavaleiros, os reis e de saber 
como um menino se torna cavaleiro." 

Gabriel 
"Na época medieval... os castelos eram 

grandes e feitos de pedra. Os cavaleiros 
protegiam o castelo e o rei." 

F2TA e F2TB no Parque Lage F1M e F2M, no Parque Lage, ouvindo histórias 

beu, esta semana, um exemplar do livro 
confeccionado pela Turma: "Quando a obra 
de arte ganha uma história" - inspirados em 
Salvador Dalí. Vale a pena apreciar! 

PASSEIO NAS F2T 
Encerramos o semestre, com muita ale-

gria, passeando pelo Parque Lage. Peque-
na escalada para conhecer a torre, com 
algumas fantasias e adereços, dando um 
clima especial, desenho de observação, 
contação de histórias, brincadeira e um 
lanche coletivo: o nosso banquete! 

Vejam o texto coletivo e um dos dese-
nhos de observação. 
 

F2TA 



Bruno 
"Eu aprendi que as crianças mamavam 

até aos 7 anos e eu achei que mamavam 
até os 2 anos. Aprendi que aos 7 anos vivi-
am como adultos..." 

Rafael 
"Eu gostei muito de saber que existiam 

xadrez e amarelinha. Eu já sabia que havia 
reis, rainhas, príncipes, princesas e caste-
los. A minha hipótese sobre todo mundo 
daquela época saber ler e escrever não 
estava certa e eu queria saber o que acon-
tecia dentro dos feudos." 

Rodrigo 

CORREIOS 
Na semana passada, a F3T foi à agên-

cia filatélica dos Correios, vizinha ao 
CCBB. A turma foi recebida pela gerente, 
Sandra, e pelo funcionário Zé Penha. Jun-
tos assistiram a um vídeo sobre o selo e 

depois trocaram informações e curiosida-
des. Depois, aos poucos, foram escolher e 
comprar selos. De uma para outra a sala 
se transformou num clube filatélico. Em 
rodas, as crianças negociavam as suas 
aquisições. No final, Sandra foi correndo 
buscar a sua máquina para fotografar o 
nosso grupo. O contentamento era tanto 
que parecia que todos estavam sendo i-
mortalizados num selo personalizado. 

PARA TERMINAR O SEMESTRE... 
As crianças das F4 não pararam nesta 

última semana. Entre um ensaio e outro do 
coco que irão dançar amanhã na festa juni-
na, apresentaram com grande autonomia e 
conhecimento as pesquisas feitas a partir 
dos relatos de seus familiares sobre os a-
contecimentos que marcaram época. Fatos 
que estão guardados na memória de mui-
tos de nós. 

No próximo se-
mestre, logo no 
início, as crian-
ças comparti-
lharão suas 
d e s c o b e r t a s 
num grande 
p a i n e l . 
(desenhos no 
“site”) 

VITAMINA DE 
MATEMÁTICA 
A Vitamina de 
Matemática do 
Quinto Ano 
também vai sair 
de férias! 
Em 3 de agos-
to, primeiro dia 

de aula, já estará no site a Vitamina 4, com 
novidades! 

CASAMENTO DAS F5 
Neste ano resolvemos ir ao Nordeste, 

mais precisamente a Nordestina, para as-
sistir ao casamento de Antônio e Karina, 
personagens e cidade saídos do livro “A 
Máquina”, de Adriana Falcão. A partir das 
ideias sugeridas pelas turmas de F5, Hele-
na, professora de Teatro, montou um texto 
com emoção e humor que divertiu a todos. 
Como sempre, o casamento quase não 
acontece, desta vez por causa da doidice 
de Antônio, de querer viajar no tempo, bem 
na hora da cerimônia, para trazer as aten-
ções do mundo para agradar Karina. No 
final, que alívio, deu tudo certo! O casório, 
assistido por celebridades de todos os tem-
pos: pais de F5, alunos da escola, profes-
sores e... personalidades da história dos 
Séculos XX e XXI. 

Festas de casamento das F5 

14   JULIA SANTOS N V DE CASTRO       F2M 

15   MARINA C BREDARIOL                       F2M 

16   NINA REGAZZI LENT SANTOS           TAM 

17   ERIKA ZIEGELMEYER BARBOSA      PRO 

18   JOÃO PEDRO NOUÉR NUCCI             TCT 

18   MARCELO COUTINHO VIANNA         PRO 

19   GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO       F2TA 

19   BENTO BOCAYUVA CUNHA                F3T 

19   LUCAS MONTEIRO SAMPAIO           F2TB 
 

Aniversários 
de 13 a 19/7/2009 

 

F3T na visita filatélica 


