
porcionado muitas oportunidades para 
nos organizarmos em grupo, escutar-
mos uns aos outros e nos remetermos a 
um passado recente repleto de satisfa-
ção! Quem não trouxe a caixa, ainda 
está em tempo! 

TIME COMPLETO 
A Turma da Lua ficou muito contente 

com o retorno da Bil e com a chegada 
de Daniel, nosso novo amigo! Somos, 
agora, 19 alunos, a Bil está de volta e o 
time completo. Já já daremos início ao 
novo projeto. 

BORBOLETAS, BRINQUEDOS  
E BRINCADEIRAS 
A Turma da Borboleta explorou, com 

muito prazer, a obra Brincadeiras Infan-
tis, de Pieter Bruegel, que retrata muitos 
jogos que as crianças estão aprenden-
do com o novo projeto. Pular carniça, 
rodar pião e bambolê, plantar bananei-

ra, brincar com 
ins t r umen to s 
foram as que 
mais as motiva-
ram. Logo após 
a apreciação, 
e s p o n t a n e a -
mente, todas 
começaram a 
brincar, umas 
com as outras, 
na maior alegri-
a. 

ARCO-ÍRIS NA 
ANTÁRTICA 
Depois de listar-
mos os animais 
que a Turma do 
Arco-Íris deseja 
pesquisar, entre 

PARA TODOS 
SEU FILHO ESTÁ CRESCENDO... 
Para a apresentação e discussão do 

projeto de implantação do segundo seg-
mento do Ensino Fundamental em 
2010, tivemos uma reunião segunda-
feira com os pais do Quinto Ano. Nela 
solicitamos que confirmassem a reserva 
de vagas até a próxima segunda, dia 
31. A partir da próxima quinta-feira va-
mos começar a receber reservas de va-
ga para alunos cujas famílias nos visita-
ram com essa expectativa. Contamos 
com a colaboração de todas as famílias 
nos ajudando na divulgação. Está publi-
cada, no "site", a proposta curricular do 
novo segmento, aberta a sugestões e 
comentários. 

UM NOVO SLOGAN 
O anúncio aqui 

publicado foi um 
presente do Gus-
tavo, marido da 
Andréa Nívea, 
professora. Daí 
surgiu a idéia de 
desafiar nossos 
alunos de Quinto 
Ano, e os pais da 
Sá Pereira, a cria-
rem um slogan 
para o novo proje-
to. O concurso 
está aberto. As 
sugestões podem 
ser postadas no 
fórum de alunos 
ou no forum de 
pais, em "Novo 
Slogan". 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

LIVROS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 
Lembramos aos pais da Pereirinha 

que a lista com os livros para o segundo 
semestre já está disponível na Livraria 
Malasartes, no Shopping da Gávea. 
Procuramos selecionar livros voltados 
para o tema institucional deste ano, a-
lém de coleções e autores já consagra-
dos. É uma boa oportunidade para que 
pais e filhos possam desfrutar de um 
momento gostoso de leitura e escolha 
do livro que será compartilhado com os 
amigos da escola. 

CAIXA DE MEMÓRIAS 
É com empenho e alegria que as cri-

anças da Turma do Jabuti têm relatado 
sobre as suas lembranças das férias. 
Esses momentos de conversa têm pro-
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FICÇÃO OU REALIDADE? 
Depois de apreciar a imagem da ca-

pa da agenda e de levantar diferentes 
hipóteses sobre o que seria o objeto fin-
cado na Lua, as crianças das Turmas 
do Sol e da Chuva assistiram ao filme 
Viagem à Lua, de Georges Méliès, e 
ficaram surpresas com o enorme fogue-
te espacial que, na história, havia sido 
construído para a viagem. O filme ren-
deu boas discussões sobre a ficção 
que, com o tempo, se tornou realidade. 

EGITO ANTIGO 
A Turma do Coração acabou de inici-

ar uma longa viagem no tempo. Conhe-
cer uma civilização tão diferente e inte-
ressante como a do Antigo Egito só é 
possível através do que eles deixaram. 
Pirâmides, templos, pinturas, escultu-
ras, artefatos, tesouros e múmias, que 
fascinam as crianças, nos ajudarão a 
decifrar seus hábitos e costumes e a 
trazer um pouco da história desse povo 
e do lugar onde viveram. As crianças 
estão empolgadíssimas! Materiais sobre 
o assunto são bem vindos. Na próxima 
terça-feira, iremos ao Museu Nacional. 
O lanche será coletivo. 

eles o pinguim e a onça, levantamos as 
seguintes questões: Onde será que eles 
moram? O que eles comem? Quais as 
diferenças entre eles e seus habitats? 
Estudaremos o ciclo de vida de alguns 
bichos aproveitando para conhecer a 
fauna, a flora e o clima que interagem 
no ecossistema onde eles vivem. Nosso 
projeto começará na Antártica, com os 
pinguins imperiais, pois o grupo ficou 
encantado com o livro "A Marcha do Im-
perador", de Luc Jacquet, que o Rodrigo 
(TBT) trouxe para nos mostrar. 

ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA 
Iniciamos nossas conversas sobre o 

próximo projeto. Tudo indica que a Tur-
ma do Tigre vai se envolver muito com 
a pesquisa que faremos sobre as dife-
rentes moradias, ao longo do tempo, e a 
sua relação com o clima, a geografia e 
as tecnologias existentes. Em nossas 
rodas de conversa, relembramos o que 
estudamos sobre as cavernas e, com 
isso, partiremos para outros tipos de 
casa. Os pais que quiserem colaborar 
com materiais e visitas informativas so-
bre arquitetura, engenharia, desenvolvi-
mento sustentável etc, serão bem vin-
dos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

TOMO BANHO DE LUA 
Olhar a Lua com jeito de quem quer 

entendê-la, passear por ela, dar camba-
lhotas em suas crateras. As crianças da 
F1 estão fascinadas com o Universo. 
Como é bom conhecer algo tão maior e 
sem limites, puro mistério. Desse misté-
rio surgiram muitas perguntas. E duran-
te essa exploração descobrimos muitas 
músicas que falam de nosso satélite na-
tural. 
Por isso os dias estão sendo embala-

dos pelas músicas: "Lindo balão azul", 
"Banho de Lua" e "Carimbador Maluco". 

LETRA CURSIVA 
A novidade da semana, nas turmas 

de F2, foi a letra cursiva. As crianças 
que vieram de outras escolas já com 
essa prática vão aproveitar para aperfei-
çoá-la e ajudar àqueles que ainda não 
dominam a técnica. Preparamos uma 
apostila que sistematiza esse trabalho. 
Essa nova maneira de escrever não 
substituirá, imediatamente, a letra que 
estão acostumados a usar em suas pro-
duções. 

MATEMÁTICA NA F2TA 
As últimas aulas de matemática fo-

ram dedicadas, especialmente, à reso-
lução de uma série de problemas pro-
postos no livro "Os Problemas da Famí-
lia Gorgonzola". 

Nossa intenção é, uma vez destaca-
das as informações numéricas para a 
resolução do problema, não deixar de 
valorizar as demais informações que 
dão um colorido especial, o contexto! 
Incentivamos as crianças a contarem 
sobre os "seus jeitos", a estratégia utili-
zada para resolver o problema, sociali-
zamos no quadro as diferentes estraté-
gias e conversamos sobre o modo mais 
econômico de chegar ao resultado. Fe-
chando esse trabalho, nos dedicaremos 
à exploração do material dourado com 
que algumas crianças já tiveram contato 
durante o apoio pedagógico. 

Uma das explicações para quantos 

Turma da Borboleta 



sapatinhos seriam necessários para cal-
çar os 10 gatos "adoráveis de Grudi": 

"Eu pensei que os gatos tinham duas 
patas e falei para Julia e ela me disse 
que os gatos tinham 4 patas, aí eu me 
lembrei e fui fazer como ela estava fa-
zendo. Foi o seguinte: contava para ca-
da gato no livro, 4 bolinhas. Mas a mi-
nha cabeça trabalhou mais rápido e 
pensei logo em 40." 

Sofia Alvarez 

F2TB NA LUA!! 
Começamos a semana assistindo ao 

filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, 
de onde foi retirada a imagem da capa 
da agenda deste semestre. Foi muito 
divertido apreciar as cenas desse filme 
tão diferente dos que estamos acostu-
mados a assistir. Comentários foram 
surgindo naturalmente e, assim, con-
frontamos nossas hipóteses sobre o 
que pensamos a respeito da Lua: Existe 
alguma coisa lá? Será que ela é maior 
ou menor que a Terra? Por que é re-
donda? É mais velha que a Terra? Para 
que serve? Depois dessas hipóteses 
fomos para o caderno de Projeto, ao 
lado da reportagem do Jornal do Sécu-
lo, que mostra o homem chegando à lua 
em 1969. 

AINDA MATEMÁTICA 
Há 30 anos a educadora, psicóloga e 

pesquisadora argentina Emilia Ferreiro 
nos mostrou com suas pesquisas que 
muito antes de iniciar o processo formal 
de aprendizagem da leitura e escrita, 
antes mesmo de ingressar na escola, as 
crianças construíam hipóteses sobre 
este objeto de conhecimento.  
Ferreiro afirmava que, conhecendo a 

maneira como a criança concebe o pro-
cesso de escrita, podíamos entender 
que, ao se alfabetizar ela reinventa a 
escrita, pois precisa compreender seu 
processo de construção e suas normas 
de produção. 
Foi uma verdadeira iluminação sobre 

esse fato, comprovável rapidamente em 
conversas investigativas em qualquer 
rodinha de crianças. 
Em Matemática muita coisa mudou 

também. (Continua no "site") 

coisas. Demos largada a um novo proje-
to: "Um passeio entre histórias e noções 
de astronomia." 

Texto coletivo 

DE CABEÇA FEITA 
Na última segunda-feira, Adriana, 

mãe da Clara, visitou a F3T com sua 
coleção de chapéus dos anos cinquen-
ta, apresentada aos meninos num desfi-
le realizado pelas meninas. Ex-
figurinista e estudiosa do assunto, con-
versou sobre a influência do "Tempo 

F3M no Planetário 

AO INFINITO E ALÉM 
A F3M foi ao Planetário fazer uma 

viagem ao céu. Aprendemos várias coi-
sas por lá. Na cúpula, assistimos a um 
filme narrado por dois irmãos alieníge-
nas, Nero e Silo. 

No "Museu do Universo", vimos algu-
mas simulações de como as coisas a-
contecem, de verdade, no espaço. 

Terminamos a manhã dentro de uma 
nave espacial, mexendo em vários bo-
tões e aprendendo mais um tanto de 



histórico" e do "Tempo meteorológico" 
no mundo da moda. 

VISITA ESPACIAL OU ESPECIAL? 
Quarta-feira, dia 26 de agosto, nós da 

F4T, fomos visitar o Planetário. O nosso 
objetivo era aprender um pouco mais 
sobre astronomia, principalmente sobre 
o planeta Terra e sobre o Sol. 

Com a visita, aprendemos sobre a 
origem do Universo, a criação dos pla-
netas e das estrelas. 

Aprendemos que as estrelas nascem, 
crescem e morrem e que há vários ti-
pos. O Sol é apenas mais uma delas e 
nem é a mais quente de todas. 

Aprendemos, também, que alguns 
planetas são feitos de gases: Jupiter, 
Netuno, Saturno e Urano. A Terra tem 
muitos movimentos, os principais são 
rotação e revolução, mas este último é 
mais conhecido pelas pessoas como 
translação. 

Vimos, ainda, que a Terra é um pou-
co inclinada, diferente de outros plane-
tas, e isso influencia o nosso clima. 

Para terminar, assistimos a um filme 
muito legal na cúpula e lanchamos ao ar 
livre comemorando o aniversário do 
Theo Jost. 

Foi uma visita especial! Ou espacial? 
Texto coletivo 

CENTRO DE ARTES HÉLIO OITICICA 
Quando chegamos lá, conversamos 

um pouco com os guias e fomos direto 
para os penetráveis que são ambientes 
criados para causar sensações nas pes-
soas. Um deles se chama Tropicália, e 
deu origem ao nome do movimento. Ele 
era escuro e estreito e tinha uma televi-
são. Cada penetrável causa sensações 
específicas, dependendo do seu chão, 
do seu cheiro e daquilo que você sente 
ao tocar o que estiver dentro dele (seja 
com as mãos, com os pés, ou com qual-
quer outra parte do corpo). Por exem-
plo, um deles tinha um chão que pareci-
a um deserto, outro tinha coisas varia-
das como revistas, colchões, espuma, 
palha etc. Em volta de todos os penetrá-
veis havia uma trilha de pedrinhas ponti-
agudas e ao seu lado um chão especial 
de areia. 

Um deles era o do segredo, feito de 
grades. Outro era um penetrável enor-
me, separado em partes. Cada uma de-
las tinha algo dentro. Uma tinha papéis, 
outra galhos de árvore e também havia 
uma com um piano onde você podia 
sentar e tocar o que quisesse. Depois 
vimos maquetes de penetráveis, que 
foram feitas antes deles serem construí-
dos. 

No fim, entramos no último penetrá-
vel, talvez o mais legal! Nele havia água 
e foi muito bom andar por ele. Acho que 
senti muitas sensações nos penetrá-
veis, como frio, conforto, calor, descon-
forto, segurança, ocultação, mas com 
certeza o melhor deles foi o penetrável 
com água. 

Pedro Ignacio (F5MA) 

DEVER DE CASA? 
Não é erro de digitação não, é uma 

pergunta, mesmo, que as crianças fa-
zem frequentemente na escola. Em 
muitos casos, por causa da tarefa de 
casa, se travam verdadeiras lutas; a pri-
meira entre pais e filhos para que ela 
seja realizada, a segunda na valoriza-
ção e na cobrança feita pelos professo-
res, e uma terceira, na cabeça dos alu-
nos para que entendam seu valor e a 
encarem com mais prazer e interesse. 
Nas turmas de Quinto Ano, desse a-

no, o descompromisso tem chamado a 
nossa atenção. Lançamos mão de no-
vas e diferentes estratégias de sala de 
aula e orientação às crianças. E para 
contar com os pais nessa orientação, na 
continuação dessa notícia no site, res-
pondemos à pergunta "Para que serve a 
tarefa de casa?". Como somos frequen-
temente procurados para ajudar e resol-
ver questões sobre o assunto, acredita-
mos que esse texto possa ajudar a to-
dos, pais de F5 ou não. (Continua no 
“site”). 

NOTÍCIAS F5T 
A semana começou cheia de novida-

des. Na aula de música estamos fazen-
do um arranjo de "Um banho de Lua". 
Para isso, estamos trabalhando com 
vários instrumentos: violão, pandeiro, 
flauta, tambor, metalofone etc. 

No coral estamos aprendendo 
"Tempos Modernos", de Lulu Santos, 
arranjo de Fernando Ariani. E como mú-
sica também é matemática, seguimos 
com os números primos e divisores. 

"Mrs Rô posted the first question on 
sapbeatles'blog." 

Na tribo, para começar nossas con-
versas sobre a velhice e a infância, as-
sistimos a uma matéria de jornal sobre 
os idosos. 

Na segunda-feira, a Moema inaugu-
rou nossos estudos sobre o movimento 
da Tropicália que vai envolver Projeto, 
Artes, Música e Teatro. Começamos 
apreciando as obras de Hélio Oiticica. 

Não faltam novidades! 
Gustavo e F5T 

DE TODOS 
AULAS DE VIOLÃO E FLAUTA DOCE 
Aulas de violão e flauta doce, para 

adultos e crianças. Contato com Rai-
mundo (pianista do coral) 2285-3999 e 
Claudia 9984-0709. 
LANÇAMENTO 
Karem Acioly, mãe da Dora (F4T), 

convida para o lançamento de seu livro 
"Os meus balões - O incrível encontro 
de Júlio Verne com Santos Dumont". 
Dia 4/10, às 16h, na Livraria da Traves-
sa, no Shopping Leblon. 
SEBINHO NAS CANELAS 
Angela, mãe da Joana Peres, indica o 

evento "Sebinho nas Canelas”, troca de 
CDs e livros", amanhã, das 10h à 13h, 
no Parque Lage. 

1    JOAQUIM Z GONCALVES LINHARES TAT 
1    VITORIA MARCHIORI KHADOUR      TBM 
2    NINA HARA CUNEGUNDES GOMES  F3M 
2    PAULA SANTOS POLLHUBER             F3T 
3    VINICIUS S V P BITTENCOURT          F2M 
3    HENRIQUE C VIDAL LEITE RIBEIRO   F1T 
4    CONSTANÇA D A M GONÇALVES   F2TA 
5    LIORA SOUZA GEIGER                        F5T 
5    GABRIEL CASTRO FORTUNATO      TDM 
6    BEATRIZ BRAGA GOLDENSTEIN        F4T 
6    MARIA LUIZA SOUZA LOBO              F2TB 
 

Aniversários 
de 31/8 a 06/9/2009 


