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PARA TODOS
CUIDANDO DE TODOS
Foi grande a alegria do reencontro,
muitos depoimentos positivos sobre
as maiores férias de julho da História,
e muitos com saudade da escola e
dos amigos.
Todas as turmas receberam uma
atenção especial sobre os cuidados e
mudanças de hábitos necessários e,
as do Ensino Fundamental, uma ficha
de leitura com orientações publicadas
pela Folha de São Paulo que nos pareceram bastante adequadas.
Nossos funcionários estão super
atentos à higienização especial da casa.
As famílias podem ajudar conversando com as crianças sobre o uso
correto dos recipientes com álcool gel
colocados em todas as salas, do sabão líquido, que veio para substituir
os de barra, tanto nas pias das salas
como nas dos banheiros, e do portacopos ao lado de cada bebedouro.
Evitar desperdícios, usar o lixo correto
para descartar os copos e, se possível, para os mais velhos do Ensino
Fundamental, trazer sua própria canequinha.
Mas o mais importante é contar
com a colaboração de todos os pais
não enviando as crianças que manifestem sintomas de gripe, aguardando
o tempo recomendado para o retorno.
O novo calendário escolar, retificando
a programação da agenda que as crianças receberam, será divulgado em
breve.

níveis no site da escola. Você pode
ler, baixar e imprimir. Pedimos também que, se possível, respondam à
enquete do "site" sobre os relatórios.
Comentários serão bem vindos no fórum. Já existe um tópico aberto sobre
o assunto.

ENDEREÇOS E TELEFONES
A escola não fornecerá mais endereços dos alunos aos seus colegas
nem seus nomes completos estarão
em listas ou relatórios publicados.
Forneceremos, apenas, uma lista com
o primeiro nome e a primeira letra do
segundo nome. Nos casos em que o
nome for seguido de um "de", por exemplo, aparecerá "NOME D" e o telefone. Quem quiser completar sua
agenda de telefones ou endereços
deverá conseguir as informações com
o seu proprietário.
As questões levantadas sobre se-

RELATÓRIOS DE GRUPO
Todos os relatórios de grupo do primeiro semestre de 2009 estão dispo-

Na Capistrano de Abreu, de olho na sede nova

gurança são de tal ordem que não vamos nos arriscar a possíveis acidentes.
A base de dados da escola, também, não estará disponível para consultas a não ser da secretaria e da administração e para fins internos.
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NOVOS FUNCIONÁRIOS
Neste semestre recebemos dois novos funcionários na Pereirinha: Erick,
que nos auxiliará na limpeza e Andrea,
na secretaria. Sejam bem vindos.

REENCONTRO
Que alegria reencontrar amigos e
professores depois de tanto tempo!
Aos poucos, todos vamos retomando
a rotina. A Turma do Jabuti passou a
semana matando a saudade dos es-

paços da escola, das brincadeiras,
das atividades de artes e muito mais.
Nosso grupo ficou ainda mais animado com a chegada de um novo companheiro: o Frederico, que veio da
Turma da Lua. Seja muito bem vindo!

NOVIDADES NA LUA
A Turma da Lua voltou das férias
com muita saudade! Nossos pequenos ficaram muito felizes em reencontrar os antigos amigos e também foram muito receptivos com nosso novo
companheiro de aventuras, o Davi.
Estamos ainda aguardando a chegada de Daniel, outro aluno novo. Além
disso, as crianças têm perguntado
muito pelo Fred, que foi para o turno
da tarde e pelos amigos que ainda
não retornaram após as férias. Neste
semestre, teremos algumas novidades no nosso dia a dia e, quinta-feira,
as crianças foram apresentadas a uma delas, a ficha de nome. Essa ficha
contém a foto e o nome de cada criança e fará parte da nossa rotina em
diferentes momentos e com diversas
finalidades como, por exemplo, verificar quem faltou e quem já chegou,
quantos meninos e quantas meninas
tem a turma, marcar o lugar de sentar
na hora do lanche etc.

NOVOS RUMOS
A Turma do Arco-Íris voltou para a
escola com a "corda toda". As crianças quiseram contar sobre as férias e
ficaram animadas com a chegada de
um amigo novo no grupo, o Antonio,
que foi recebido com muito carinho.
Na roda de conversa, aproveitamos
para lembrar das sugestões que as
crianças haviam feito para o novo projeto no final do primeiro semestre. Em
nossa listagem alguns bichos ganharam destaque: borboleta, cobra, pinguim, urso polar, golfinho e outros.
Fizemos, então, uma nova pergunta:
"Onde será que vivem esses animais?" Muito atento, o grupo respondeu: no zoológico, na floresta, no deserto, no mar e na selva. Aproveitaremos o interesse da turma para pesquisar sobre o que foi destacado pe-

las crianças.

A VOLTA DAS BORBOLETAS
O reencontro da Turma da Borboleta foi uma festa. O Rafael trouxe um
delicioso bolo que encheu de alegria o
primeiro lanche.
Agora, "Brinquedos e brincadeiras
no tempo" inaugura o projeto do grupo e o assunto mobiliza nossas crianças, porque adoram brincar, inventar
e criar. Assim, entendem melhor o
mundo à sua volta. Pretendemos pesquisar os brinquedos antigos, valorizar a atitude criadora, incentivar a
participação e a cooperação entre a
criançada.
A sensação de semana foi brincar
com bola de gude. Todos exploraram
as bolinhas de diferentes formas: numa pintura, conheceram uma poesia,
apreciaram um quadro em que crianças jogam uma partida e torceram umas pelas outras quando experimentaram o novo jogo. Foram dias muito
alegres!

MATANDO A SAUDADE
As férias e o adiamento do início
das aulas deixou as crianças da Turma do Tigre muito saudosas.
Curtimos essa saudade contando
as novidades e fazendo muitas brincadeiras e artes.
Já estamos, também, maturando
idéias para um novo projeto. Recebemos um novo amigo na turma, Rafael
Martins, o Fafá, que veio da Turma do
Chuva e já está muito à vontade com
os novos amigos. Seja bem vindo!

ALEGRIA NA TURMA DO SOL
As crianças da Turma do Sol voltaram muito animadas. Em nossa roda
de conversa, contamos nossas novidades e conversamos sobre a imagem da capa da nova agenda. Foram
muitos os palpites: é o sol vendo o homem. É a lua vendo a terra com a luneta. É a lua vendo o sol, um eclipse!
Uma graça.
Aproveitamos, também, para recordar as brincadeiras na sala de jogos e
no pátio, brincar com a massinha e

fazer pintura. Nosso retorno começou
em grande estilo!

LEMBRANÇAS DAS FÉRIAS
Depois de tanto tempo em casa, as
crianças da Turma do Coração voltaram animadas. Beijos e abraços para
matar a saudade e muitas histórias
sobre as longas férias estiveram presentes nesses primeiros dias. Joaquim José presenteou a turma com
lindas folhas de plátano, lembrança
de sua viagem, que se transformaram
num colorido trabalho de artes.

QUANTO CRESCIMENTO!
As crianças da Turma da Chuva
voltaram animadas, contando as suas
novidades para os amigos. Esse tempo de separação deixou mais evidente o quanto as crianças estavam crescidas. Aproveitamos para medir as
suas alturas novamente, como havíamos feito no início do primeiro semestre, e estamos montando outro gráfico
com elas. Segundo nossas medições,
tem criança que cresceu até 8 cm,
mas a maioria cresceu entre 5cm e 6
cm. Todas estão muito orgulhosas!
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REUNIÕES DE PAIS
Em decorrência do adiamento do
início das aulas, precisamos remarcar
as datas que estão nas agendas das
reuniões de pais de F5 para 24/8 e de
F2 para 21/9, ambas às 19h. As demais reuniões serão mantidas nas datas indicadas nas agendas das crianças.

FIQUE DE OLHO!
As obras na casa nova estão caminhando, assim como toda a elaboração administrativa e pedagógica do
projeto. Durante as férias, construímos a proposta curricular para o segundo segmento e publicamos no site. Também abrimos uma ligação entre os prédios mas mantivemos um
tapume. Enquanto não pudermos permitir o acesso ao novo prédio, todos

poderão acompanhar a obra através
de olhos mágicos. Aproveitem para
matar a curiosidade.

A LUA... QUANDO ELA RODA...
Depois das férias prolongadas, as
crianças voltaram saudosas dos amigos, das brincadeiras e dos estudos.
Animadas e descansadas, chegaram
mais concentradas e atentas.
Curiosas, quiseram saber sobre o
novo projeto. Com a capa da agenda
levantamos nossas curiosidades sobre a lua e o espaço. Assistimos ao
filme "Viagem a Lua", de Georges
Méliès, e as perguntas que surgiram
foram:
– Há quanto tempo existe a lua?
– Quanto tempo o homem demorou
para chegar à lua?
– Como conseguimos ver a lua se
ela fica tão longe?
– Por que ela muda de tamanho?
Com estes questionamentos montamos um mural e nos lançamos a uma viagem com ar de científica!
Nas aulas de Música, ouvimos o
MPB4 interpretar "Lua", de Renato
Rocha, e desafiamos as crianças a
aprender a canção com acompanhamento dos instrumentos de percussão.

NA F2TB, SÓ A LENA NÃO VOLTOU!
Como vocês sabem, foi recomendado que as professoras grávidas ainda não retornassem ao trabalho. A
sorte da F2TB é que Mariana, professora que iria substituir a Lena em sua
licença maternidade apenas em novembro, já acompanhava a turma
desde junho.
Muitas novidades das férias circularam nas conversas entre as crianças.
Mas também trouxemos as nossas, o
fechamento do projeto sobre a Idade
Média e as novidades para o próximo
projeto, que chega com a imagem da
capa da nova agenda.

REVIRANDO O BAÚ DE MEMÓRIAS
Nesta semana as crianças da F2M
fizeram uma retrospectiva do projeto
"Uma volta pelo Mundo Medieval" pa-

ra descobrirem assuntos sobre os
quais gostariam de saber um pouco
mais.
Como eram as sobremesas?
Para aprender, as crianças tinham
um horário em casa? Um pouco mais
sobre as roupas...
Na próxima semana concluiremos
as pesquisas para partirmos em direção a outras "viagens".

PROJETO F2TA
No final do semestre fizemos uma
avaliação sobre o Projeto "Uma volta
pelo tempo medieval", um dos itens
do roteiro propunha às crianças que
sinalizassem algo que ainda gostariam de estudar sobre o tema. E saíram
muitas coisas interessantes: escrita,
cultura, cidades, mosteiros, camponeses etc. Aproveitaremos o início do
semestre para dar conta desses interesses e finalizar o estudo. Começamos conhecendo um pouco mais da
polêmica história do Rei Artur, assistindo a "Espada é a lei", lendo na revista Ciência Hoje das Crianças a sua
incrível história, e apreciando a obra
de Burne Jones "O sono do Rei Artur".

NOTÍCIAS CURTINHAS DA F2TA
As crianças levaram para casa o
fichário, com boa parte das tarefas
realizadas durante o semestre. Nas
aulas de Projeto, se dedicaram à organização desse material, assim como aos exercício de auto-avaliação.
As fichas devem ficar em casa e o fichário deve voltar para a escola na
segunda-feira.
Estarão expostos, no painel de entrada, parte da produção realizada pelas crianças que participaram do apoio pedagógico "histórias misteriosas" e
também o mural de ilustradores da
turma. Inspirados na entrevista de Guto Lins ao Globinho, a meninada tratou de criar uma ilustração para um
dos livros lidos durante o semestre. E,
o mais bacana, cada ilustração é acompanhada de um texto escrito pelo
leitor que apreciou e indicou o livro
aos amigos.

NAS ESTRELAS
Na primeira semana do segundo
semestre, as F3 estão concluindo o
projeto antigo e estabelecendo pontes
para o novo. Neste, darão maior ênfase aos conteúdos das Ciências Naturais. Levando em conta a curiosidade
demonstrada pelos pequenos no início do ano, e que 2009 é o Ano Internacional da Astronomia, encontramos
um motivo a mais para contemplar o
céu. Estudar um pouco sobre o universo e os astros será um dos nossos
objetivos. Por isso, estamos solicitando o livro " O mensageiro das Estrelas - Galileo Galilei", de Peter Sís, Ed
Ática, e a revista Ciência Hoje das
Crianças nº 203, que pode ser comprada na papelaria Papel aos Pedaços. Já temos, também, passeio marcado para a próxima quarta-feira. Iremos ao Planetário da Gávea. Ao infinito e além!

F4 E F3, NOVIDADE NO INGLÊS
Pensando em mais um lugar para
colocarmos nossos registros e descobertas, criamos um blog para F4 e um
para F3. Um lugar para brincar e se
divertir!
Anotem o endereço e apareçam para uma visita:
F4, Stories & memories:
<storyandmemories.blogspot.com>
F3, Rhymes & Verses: sabeatles.
blogspot.com

LIVROS ADOTADOS
Durante estas duas semanas, as
F4 fecharão o projeto "Baú de histórias". Para o nosso próximo estudo,
pedimos a Revista Ciência Hoje das
Crianças nº 203 e o livro "A Tempestade", de Shakespeare, ilustrado e adaptado por Rui de Oliveira, Cia das
Letrinhas, que já estão disponíveis na
Papelaria Papel aos Pedaços.
Semana que vem iremos ao Planetário. F4T na quarta-feira e F4M na
quinta-feira. O lanche será informado
nas agendas.

F5, BEATLES 4 EVER!
Tempos de liberdade, tempos de

mudanças sociais e culturais... Tempo
de saber mais um pouco sobre a trajetória do grupo musical que tanto influenciou gerações e gerações por décadas: The Beatles!
Através de tarefas, as crianças das
F5 pesquisarão a história do grupo e
os registros serão postados num blog
bem bacana criado só para isso: o
"SaBeatles". sabeatles.blogspot.com

JÚLIO VERNE
Para as leituras das F5, no segundo semestre, queríamos adotar um
autor clássico! Inspirados na imagem
da capa da agenda, do filme "Viagem
a Lua", de Geoges Méliè, que tem como roteirista Júlio Verne, escolhemos
um título seu para cada turma. Assim,
teremos a oportunidade de ler três
histórias diferentes! Atenção ao título
e à editora que cada turma deverá trazer:
F5MA - Volta ao mundo em oitenta
dias, Ediouro;
F5MB - Viagem ao centro da Terra,
Ediouro;
F5T - Da Terra à Lua, Melhoramentos.

JORNAL NO QUINTO ANO
Os alunos do Quinto Ano ficarão
mais próximos do jornal. É que, a cada semana, alguns alunos terão a tarefa de trazer uma notícia para ser comentada na Roda de Notícias da turma. As famílias, em casa, precisam
dar uma força na seleção e na leitura
da notícia, cujo tema, esta semana, é
livre.
Os alunos que têm o compromisso
com a turma na próxima segundafeira já registraram na agenda.

TROPICÁLIA
Na próxima semana as turmas de
Quinto Ano chegarão, em seus estudos, ao final dos anos 60. Muitos assuntos interessantes serão tratados e,
entre eles, a Tropicália.
Para conhecer o trabalho de Helio
Oiticica, as turmas irão ao Centro de
Arte Helio Oiticica, no Centro da Cidade.

A F5MA irá na quarta-feira, a visita
da F5T é na quinta-feira e a F5MB na
sexta. Nas agendas, combinaremos
como será o lanche. Ninguém pode
faltar!

F5T DE VOLTA
A semana começou bem agitada!
Na aula de Música estamos aprendendo uma nova melodia para tocarmos com todos os instrumentos possíveis.
Em Artes, usando nossas fotos de
quando éramos menores, transformamos nosso rosto em planetas, cometas, estrelas cadentes e satélites, como fez Méliè na imagem da agenda.
Na aula de Matemática jogamos o
Jogo do Resto e retomamos a conta
da divisão.
Voltamos a falar sobre Getúlio Vargas nas aulas de Projeto.
Na aula de Expressão, voltamos a
trabalhar o exercício "Sanduiche" e
conversamos sobre o nosso corpo.
A Rô, nossa professora de Inglês,
teve a ideia de criarmos um blog dos
Beatles.
Bom, essa foi nossa primeira semana, imaginem as próximas!
Cecilia Nunes

DE TODOS
AULAS DE PIANO
Pianista e professora, Valéria Bertoche é graduada e pós-graduada pela UFRJ, com mais de vinte anos de
experiência no ensino de piano.
Atendimento individual ou em grupo.
Tel: 2265 3193 / 8879 2862

Aniversários
de 21/8 a 30/8/2009
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30

CLEA MARIA GUEDES ALBRECHT PRO
MIGUEL HERZOG
F1T
RAPHAEL RIBEIRO M DE MORAES F2M
GABRIEL OBÓN ECHAVARREN
TDM
JULIANA PESSOA P DA CUNHA
F4T
LEONARDO DE ALMEIDA SCHULTZ F5T
SOPHIA CHEDIAK SOUZA
TBM
THEO JOST RAMOS CUNHA
F4T
MARCELO NOBRE VERANI
TCM
BIANCA DEL RIO KODATO MELO F3M
CAROLINA LEON MARTINS
TDM
FELIPE STELET F CARLOS
F2TA
ROSA NEVES SAAD
F4M
MARIA APARECIDA DE J DA SILVA AUX
BERNARDO DE MORAES C MANSO TCT

