
nho das Canelas, a rádio Spantinha, concur-
so de dança, oficinas de dobradura e recicla-
gem, num ambiente para pais e filhos intera-
girem e brincarem muito. 

O evento será no Parque do Cantagalo, 
de 9h às 14h. O dia será confirmado no pró-
ximo informe: 4 ou 18 de outubro. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

JABUTIS NO PARQUE DO MARTELO 
A Turma do Jabuti fez um delicioso pas-

seio ao Parque do Martelo. Contamos com a 
ajuda da Vivi, auxiliar de coordenação da 
Pereirona, que nos guiou até lá e abriu o 
portão. Todos aproveitaram para brincar ao 
ar livre e ainda receberam a visita de muitos 
miquinhos. Foi uma delícia!  

Pedimos aos pais que enviem, até terça-
feira, um par de sapatos da mamãe ou do 
papai, com o nome da criança marcado. Nós 
os utilizaremos para algumas atividades. 

FITA MÉTRICA 
A fita métrica despertou a curiosidade das 

crianças da Turma da Lua. Prendemos uma 
no chão e as crianças foram se sentando ao 
redor e logo descobriram para que servia. 
Comparamos o tamanho de algumas crian-
ças e também das bonecas. Foi uma gosto-

PARA TODOS 
PAPO DE ESCOLA 

Programamos uma série de encontros, 
com pais e professores, para conversar so-
bre algumas questões que têm permeado 
nossas conversas informais. 
 

Dia 8/10 - As novas tecnologias e seus refle-
xos na educação. 
Dia 29/10 - Criança ou adolescente? Eis a 
questão. 
Dia 12/11 - Saúde na escola. 
 

As mesas redondas acontecerão às 19h, 
no salão da Capistrano de Abreu e serão 
compostas por pais de alunos e ex-alunos, 
professores e amigos que trabalham, estu-
dam e refletem sobre esses temas. Gente 
muito querida e sabida que poderá trazer 
muitas contribuições. Anotem o compromis-
so na agenda! 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 
Hoje termina o prazo para as matrículas 

do Ensino Fundamental. Se você esqueceu 
de enviar a documentação, pedimos que se 
apresse. Segunda e terça próximas recebe-
remos os documentos da Educação Infantil. 

Como a procura de vagas para irmãos foi 
maior do que em anos anteriores, teremos 

poucas vagas a oferecer para alunos novos. 
Para evitar decepções, constrangimentos e 
fila na porta da escola, resolvemos, este a-
no, telefonar para os que nos procuraram, 
comunicando a disponibilidade de vaga. Es-
se trabalho será realizado de forma criterio-
sa, respeitando a ordem de visitação à esco-
la. Pedimos aos pais de nossos alunos que 
não deixem de se posicionar dentro do prazo 
estipulado para a matrícula dos alunos da 
casa. A partir do 1/10 as vagas que não fo-
ram preenchidas serão oferecidas para os 
alunos novos. 

FIQUE DE OLHO! 
O olho mágico, colocado entre a sede 

principal e a nova casa, trouxe novidade es-
sa semana, uma pergunta. Basta espiar e 
arriscar o seu palpite. 

SPANTA NENÉM 
O coral da Sá Pereira foi convidado a se 

apresentar no evento produzido pelo Spanti-
nha, oganização sem fins lucrativos que, a-
lém do bloco de carnaval Spanta Neném, 
apóia projetos sociais como a Escola de Mú-
sica do Morro Santa Marta, criando oportuni-
dades de estudo e emprego para crianças e 
adultos da comunidade. Além da apresenta-
ção do coral, haverá apresentações dos alu-
nos da Escola de Música do Spanta, o Sebi-
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nunciava a proximidade do nosso destino. 
Em seguida, viram, no telão, diversas ima-
gens do lugar. No final da viagem, exaustos, 
depois de enfrentarem uma tempestade de 
neve de papel picado, nossos cientistas to-
maram um delicioso sorvete para recarregar 
as energias. 

VISITA AOS TIGRES 
A Turma do Tigre recebeu Maria Lucia, 

mãe da Sofia Pecly, que fez uma exposição 
de imagens curiosas de diversas moradias 
no mundo. Depois da aula, ela coordenou 
uma oficina onde os pequenos puderam sol-
tar a criatividade e cada um construir sua 
própria maquete.  

Para a próxima semana as crianças terão, 
novamente, um dever de casa: desenhar, 
com a ajuda dos pais, a planta baixa de suas 
casas. 

NOSSAS FAMÍLIAS 
As crianças da Turma do Sol estão às 

voltas com uma produção com desenhos de 
seus pais, avós e irmãos. Serão colados em 
um papel que servirá de moldura, previa-
mente pintado por elas. 

Temos aproveitado a diversidade de no-
mes que estão surgindo para trabalhar com 
rimas e ampliar o repertório de palavras da 
turma. 

VISITA NO CORAÇÃO 
A Turma do Coração recebeu uma visita 

especial. Keila e Flávio, pais da Carolina, 
prepararam uma apresentação com fotos da 
viagem que fizeram ao Egito há alguns anos 
e enriqueceram nosso projeto com informa-
ções sobre as pirâmides, a esfinge e tam-

sa brincadeira que terá outros desdobramen-
tos.  

Recebemos a visita de Lina, irmã do Davi, 
e pudemos observá-la engatinhando, explo-
rando o espaço, os objetos e ficando em pé, 
mas ainda precisando de apoio.  

Estamos enviando, pela agenda, uma 
"tarefa-pesquisa" para ser feita, em casa, por 
pais e filhos. Qual foi o primeiro passeio de 
nossos pequenos? Qual é o preferido deles, 
atualmente? Sugerimos registros escritos e 
gráficos como respostas. Soltem a imagina-
ção! (Fotos no “site”) 

BRINQUEDOS ANTIGOS 
As crianças da Turma da Borboleta fica-

ram encantadas com os brinquedos antigos 
trazidos por Carolina e Antonia (TBM). Na 
rodinha, compartilharam, com muita alegria, 
as histórias de suas famílias com os objetos 
que trouxeram. O olhar curioso para a deli-
cada caixinha de música que foi da bisavó 
de Carolina e para o cavalinho entalhado 
pela avó de Antonia, tornou o nosso projeto 
ainda mais significativo. 

No final da semana recebemos a visita da 
Tetê, bisavó da Antonia, que nos brindou 
com uma descontraída conversa sobre a sua 
infância num gostoso jardim em Botafogo. 
Um momento que ficará guardado no cora-
ção da Turma da Borboleta! 

VIAGEM À ANTÁRTICA 
Num frio de rachar, num salão todo ambi-

entado, a Turma do Arco-Íris embarcou para 
a Antártica. Confeccionaram seus passapor-
tes, vestiram roupas de frio e entraram na 
aeronave rumo ao continente gelado. Escu-
taram as orientações da comissária que a-

bém sobre o Egito moderno, representado 
pela cidade do Cairo. As crianças participa-
ram do encontro entusiasmadas, nos mos-
trando o quanto estão envolvidas com o pro-
jeto da turma. 

CAVERNA DAS MÃOS 
Em nossas pesquisas, descobrimos a 

"Caverna das Mãos", que fica na Patagônia 
Argentina. Lá, o desenho das mãos parece 
ter sido feito com tintas esfumaçadas contor-
nando as mãos. A Turma da Chuva adorou a 
ideia e preparou uma releitura da técnica. 
Para finalizar o estudo sobre as invenções 
dos homens das cavernas, as crianças expe-
rimentaram carregar um saco de pedras e 
um amigo, primeiro no colo, depois com o 
auxílio de um carrinho. Com essa atividade, 
a criançada pôde perceber como a desco-
berta da roda facilitou a vida dos homens. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

DIA DAS CRIANÇAS 
Como nos últimos anos, e a pedidos de 

grande parte das crianças, comemoraremos 
esse dia especial no Clube Novo Rio, no Re-
creio dos Bandeirantes. No dia 7 de outubro 
é a vez de F1, F2 e F3, cada um no seu tur-
no. No dia 8, F4 e F5 terão o horário um 
pouco estendido. As turmas F4M, F5MA e 
F5MB, devem chegar à escola às 7h30 e 
saem às 13h30. Já F4T e F5T devem chegar 
às 11h30 e saem às 17h30. Aqueles que são 
atendidos por transporte escolar devem en-
trar em contato com a empresa para combi-
nar possíveis alterações de entrada e saída, 
e comunicá-las à secretaria. Maiores infor-

Maria Lucia, mãe de Sofia Pecly, na Turma dos Tigres Turma do Arco-Íris pronta para embarcar para a Antártica 



mações no próximo informe. 

VISITA DOS ET'S 
Nas Turmas da Evolução e do Primeiro 

Ovo, depois de assistirem ao filme "E.T. O 
extraterrestre", de Steven Spielberg, as cri-
anças só falavam em seres de outros plane-
tas! Trouxeram bonecos e reportagens sobre 
o filme. 

Esta semana, cada um imaginou ser o 
"Eliot", o menino do filme, e assim criaram 
seus próprios E.T.s. com pastel oleoso, es-
tranhas formas, bôcas, olhos e braços - e 
quantos braços! Nossas conversas também 
propiciaram que cada criança inventasse 
uma aventura para a sua personagem. Foi 
uma grande diversão! 

Para o semestre escolhemos adotar dois 
livros: "A mulher que matou os peixes", de 
Clarice Lispector, Editora Rocco, e "A Arca 
de Noé", de Vinícius de Moraes, Ed Compa-
nhia das Letrinhas. (Fotos no “site”) 

LANCHE SAUDÁVEL 
Na reunião da F2TB, surgiu uma preocu-

pação em relação à qualidade do lanche que 
as crianças têm trazido. Discutimos com os 
alunos e tivemos uma idéia para incentivar o 
consumo de lanches mais saudáveis. Vamos 
preparar uma grande salada de frutas na 
próxima segunda-feira. Cada criança deverá 
trazer a fruta escolhida e, para facilitar o pre-
paro, pedimos que essa porção já venha 
descascada e cortada. Para que essa salada 
de frutas possa ajudar numa mudança de 
hábitos, fizemos uma lista pensando no que 
eles acham bom para trazer e comer no lan-
che da escola. Gostaríamos de contar com 
os pais, para ampliarmos as possibilidades. 

Lanches saudáveis: Frutas, Cenoura, Ce-
real, Iogurte, Sanduiche com alface e toma-
te, Biscoito de leite, Barra de Cereal, Biscoito 

sua infância, tentando descobrir o que de 
sua experiência infantil aparece em sua o-
bra, em suas personagens e no ambiente 
por ele criado. 

F2 ON THE WALL 
Empolgados com a novidade das NUR-

SERY RHYMES (quadrinhas em inglês), as 
turmas de F2 prepararam uma apresentação 
para F3 e F1 com a história do "Hunpty 
Dumpty". Apesar do pouco tempo para a 
preparação e para os ensaios, os grupos 
estavam bastante envolvidos e desempe-
nharam seus papéis com muito graça!! 

F3T NO MAST 
Semana passada, a F3T foi ao Museu de 

Astronomia. No jardim observaram uma re-
produção do sistema solar reduzido 300 mi-
lhões de vezes. Com a guia Carla, sentaram 
na grama e ouviram histórias sobre a origem 
mitológica dos nomes dos planetas. Em uma 
sala escura, com um globo terrestre e uma 
luminária, ouviram explicações sobre as es-
tações do ano e o dia e a noite. Como a tar-
de estava nublada, não foi possível a obser-
vação direta do céu na luneta doada por D. 
Pedro II e no telescópio. Mas a Jade reco-
lheu alguns folhetos com programação e ho-
rário do Museu que foram coladas no cader-
no de projeto para quem quiser ir em outra 
ocasião. 

VOCÊ SABIA? 
A Lua, quando está cheia e há um alinha-

mento com a Terra e o Sol, acontece o eclip-
se lunar. 

A Lua gira em volta da terra e dela mes-
ma. 

Nós vemos, sempre, o mesmo lado da 
Lua porque ela demora o mesmo tempo para 
dar uma volta em torno dela mesma e em 

F3T na visita ao MAST Prícipes e Princesas da F2M se apresentam nas aulas de Inglês 

Cream Cracker, Ovo Cozido. 

UM NOVO PROJETO 
O terrário com girinos e sapinhos desper-

tou a curiosidade das crianças de F2M. Não 
faltaram opiniões sobre o processo da meta-
morfose desses animais, motivando a turma 
para o novo projeto, ainda sem nome. O ce-
nário para o início de nossas pesquisas so-
bre os seres vivos será a deslumbrante Mata 
Atlântica. (Fotos no “site”) 

PASSEIO DAS F2 
Na semana que vem desbravaremos a 

Floresta da Tijuca passeando pela trilha que 
vai à Gruta dos Morcegos. Teremos como 
guia o Zé Antônio, pai do Sebastião (TCM). 
Cada criança deve levar o seu lanche, comi-
da e bebida, em embalagem descartável. 
Todos devem vir com repelente e protetor 
solar, calça e tênis. Quem quiser pode trazer 
lanterna ou lupa para observar a variedade 
de vida dessa floresta. 

Quarta-feira irão as F2M e F2TB, cada 
uma em seu turno. Na quinta-feira a F2TA. 

A LUA, QUANDO ELA RODA... 
Na F2TA temos nos divertido com as mui-

tas histórias que nos chegaram sobre a lua. 
"O mistério da Lua" encantou pelo que nos 
permite imaginar ao tentar resolver o misté-
rio. Afinal de contas, por que a Lua, tão re-
donda, cheia, em alguns momentos, em ou-
tros nos parece tão "magrinha"? Sobre isso 
giraram as nossas últimas conversas. Inicia-
mos uma nova apostila, "Da Lua à Terra", e 
pedimos que esteja sempre na pasta. Na 
próxima semana iniciaremos a leitura de 
"Fábulas", de Monteiro Lobato. Algumas cri-
anças ainda não o trouxeram. Enquanto is-
so, temos conhecido um pouquinho mais 
sobre a vida do autor, especialmente sobre a 



torno da Terra. A Lua gira em volta da Terra 
no sentido contrário ao relógio e na "direção 
norte-sul". 

Todos os planetas do nosso Sistema So-
lar nasceram a partir do Sol após uma gran-
de explosão. 

Os planetas giram, desde a sua formação, 
e se parassem, seriam atraídos pelo Sol. 

Aprendemos tudo isso no Museu de As-
tronomia! 

REUNIÃO DE PAIS 
Na próxima segunda-feira, às 19h, pais, 

professores e orientadores de F4 se encon-
trarão para conversar sobre o grupo e o no-
vo projeto. 

A TEMPESTADE 
As F4 iniciaram a leitura compartilhada do 

livro "A Tempestade", de William Shakespe-
are, adaptado por Rui de Oliveira. 

Antes de iniciar a história, as crianças a-
prenderam um pouco sobre o teatro elizabe-
tano, seu público e seus atores. 

Em parceria com as aulas de Teatro, as 
crianças conhecerão, também, o texto tradu-
zido do original. 

Acreditamos que vamos, através dessa e 
de outras obras, desfrutar de agradáveis mo-
mentos em companhia desse inesquecível 
escritor. 

LUA DE SÃO JORGE 
A F4M anda poetando. Inspirados em 

"Lua de São Jorge", de Caetano Veloso, cri-
aram novas letras seguindo a estrutura do 
autor. Essas novas produções estão sendo 
cantadas nas aulas de música. 
 

"Lua de São Jorge / Lua impressionante / 
Alma flutuante / Na palma da mão 

Lua de São Jorge / Lua exibida / És minha 
querida / Até no Japão 

Lua de São Jorge / 
Serás minha amiga / 
Dentro da escuri-
dão." 

Miguel e Rosa 
"Lua de São Jorge / 
Lua deslumbrante / 
Lua bem brilhante / 
Brilho de norte até o 
sul 
Lua de São Jorge / 
Lua cristalina / Lua 
pequenina / Clara 
como tu / Lua de São 
Jorge / Lua de seus 
olhos / Lua desse 

céu azul" 
Alice e Maria Helena 

JORGE HUE 
Na sexta-feira passada recebemos a visi-

ta de Jorge Hue, arquiteto, sociólogo, escri-
tor e avô do Ignacio (F5MA), e Mariana, pro-
fessora da F2TB. Ele veio dividir conosco 
seus 86 anos de experiências. Contou sobre 
seus interesses - artes, viagens, geometria, 
física, ciências naturais etc - e suas desa-
venças com a Ditadura, quando foi preso 
político. 

Na prisão, Jorge refletiu sobre o Direito 
Natural do ser humano, pois mesmo sendo 
tratado como um objeto, ele mantinha sua 
condição humana. Achamos impressionante!  

Texto Coletivo (F5MA) 
Na próxima sexta-feira, iremos à Fiocruz. 

INGLÊS OU ESPANHOL? 
Na última reunião de pais da F5T foi reto-

mada a discussão sobre o ensino de língua 
estrangeira, iniciada em encontro anterior. O 
argumento de que a opção pelo espanhol 
pode familiarizar as crianças com um novo 
idioma a partir do sexto ano, aproximando-as 
dos nossos vizinhos, nos parece simpático e 
possível. Resta saber o que pensa a maioria. 
Estamos lançando a enquete no "site". Parti-
cipem. 

VIAJANDO COM JÚLIO VERNE 
A F5MB já seguiu viagem rumo à Islândia 

com Axel e seu tio, o professor Lidenbrock. 
No Atlas, encontramos os três lugares por 
onde passaram: Hamburgo, Copenhague e 
Reikjavik. Agora estamos aguardando o mo-
mento certo para entrar no vulcão Sneffels. 
Este livro é bom para criancas, adultos e a-
dolescentes! Julia Pastusiak 

Na próxima sexta-feira, iremos à Fiocruz. 

VIDA NA TERRA 
Na última semana, a F5T conversou so-

bre a Corrida Espacial e sobre a chegada do 
homem à Lua. Mas o assunto que mais des-
pertou o interesse da turma, e esquentou a 
tarde de quarta-feira, foi a possibilidade de 
existência de vida em outros planetas. 

Para inaugurar os estudos sobre o Mundo 
Invisível, ontem fomos à FIOCRUZ. Regis-
tramos tudo para, no próximo informe, apre-
sentar algumas fotos e o relato da aula-
passeio. 

DE TODOS 
JÚLIO VERNE 

Karem Acioly, mãe da Dora (F4T), convi-
da 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 Travessa Shopping Leblon. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Tomy (TCT), perdeu três bonecos novos 

do personagem Ben 10. Caso alguém os 
encontre, favor entregá-los na secretaria da 
Pereirinha. 

BARULHINHO  
O SHOW DA NOSSA INFÂNCIA 

Bruna (ex-aluna) indica "As Chicas" que 
apresentam "Barulhinho, O show da Nossa 
Infância", no Teatro das Artes, Shopping da 
Gávea, sábados e domingos, 17horas. 

MOLEQUE MATEIRO 
Olá mateiros e mateiras. Este sábado fa-

remos uma linda trilha que nos leva à Ca-
choeira dos Primatas, no Horto. Maiores in-
formações: Alex - 9919-7331. Até a mata! 

28   VIVIANE MARTINS ROSA                   AUX 
28   ALICE PARENTE LEITE CARNEIRO F2TB 
29   PEDRO ANDRADE B DE MACEDO     TDT 
29   VIOLETA SUAREZ CABRAL                TAM 
29   CAROLINA GRINBERG LIMONCIC      TDT 
30   LARA LAZOSKI LIBANIO                     TDM 
 

  1   LUIZA SILVEIRA DE MELO GAMA       TDT 
  2   VANESSA PASSOS DA SILVA            PRO 
  3   GUSTAVO TEIXEIRA KOIFMAN          F5T 
  3   GABRIEL CORREA B BRUN FAUSTO F5T 
  4   ELENA LIMA DIAZ                                 TDT 
 

Aniversários 

de 28/9 a 4/10/2009 

 

O avô do Ignácio, Jorge Hue, em visita à F5MA. 


