
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTA PEDAGÓGICA 
O calor humano superou o calorão que 

fez no dia da nossa Festa! Pais e filhos 
estavam, todos, muito felizes e envolvidos 
com as propostas das oficinas de jogos e 
de artes. Depois da brincadeira,, chegou a 
hora da criançada, muito orgulhosa, mos-
trar suas produções. Que dia feliz! Vejam 
mais fotos no site. 

"REBOLA, CHUCHU, REBOLA!" 
Rebola senão eu caio. Na aula de Músi-

ca, a Turma do Jabuti relembrou, ao som 
do violão, várias canções do nosso reper-
tório. Com autonomia, nossos pequenos 
organizaram uma grande roda e dança-
ram a valer. Foi uma farra! 

PARA TODOS 
ADEUS ANO VELHO, FELIZ ANO NOVO 

O ano letivo do Ensino Fundamental se 
encerrará no dia 23 de dezembro. O da 
Educação Infantil no dia 18. Todos os seg-
mentos, inclusive o Fundamental II, terão 
as aulas iniciadas em 22 de fevereiro de 
2010. 

FESTAS DE ENCERRAMENTO  
E ENSAIO GERAL 

As festas do final do ano serão em dias 
diferentes: a do Ensino Fundamental, sá-
bado, 12/12; a da Educação Infantil, do-
mingo, 13/12, na Sala Baden Powell, pela 
manhã.  

O ensaio geral do Ensino Fundamental 
será quinta-feira, 10/12, dentro do horário 
escolar. Como nos anos anteriores, preci-
saremos contar com a ajuda das famílias 
alterando o local de entrada ou saída con-
forme o especificado abaixo: 

Turno da manhã - Entrada na escola às 
7h30m. Saída no Teatro às 12h15m. 

Turno da tarde - Entrada no Teatro às 
12h45m. Saída na Escola às 17h30. 

As sugestões para figurino serão envia-
das em breve. 

AOS FOTÓGRAFOS E CINEASTAS 
Ficamos sem registro de dois eventos 

muito significativos. As festas de F1 e a 
apresentação do Coral, no evento do 
Spantinha. Quem esteve presente, filman-
do ou fotografando, poderia nos enviar 
seus arquivos? Temos o hábito de avaliar 
o trabalho com as crianças depois dessas 
apresentações apreciando esses regis-
tros, mas falhamos nessas últimas vezes 
e elas estão nos cobrando. 

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 
Esperamos vocês em nossas reuniões 

de avaliação. Queremos a participação de 
todos no planejamento de 2010! Ensino 

Fundamental, segunda-feira, dia 16/11; 
Educação Infantil, quarta-feira, dia 25/11, 
ambas às 19h, na sede da Capistrano de 
Abreu. Confirmem a presença, pelo telefo-
ne ou pela agenda, para organizarmos o 
espaço. Como essas reuniões têm sido 
verdadeiras assembleias, seria bom se 
conseguíssemos chegar, todos, no início, 
evitando interrupções com a reunião já 
começada. 

ANTONIO SÁ PEREIRA 
Para quem não sabe quem foi Sá Pe-

reira, dê uma olhada no "site". Prepara-
mos uma pequena apresentação sobre 
sua vida e seu trabalho. 

A MAIOR FLOR DO MUNDO 
Não deixe de ver o curta, narrado por 

Saramago, "A flor máis grande do mun-
do". Na página principal do "site". 
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Pátio da Pereirinha, no dia da Festa Pedagógica 



caram, com a ilustre visita, muitas infor-
mações sobre o continente gelado. 

MAIS BRINCADEIRAS 
A festa passou, mas as brincadeiras 

continuaram na Turma da Borboleta. No 
pátio, espontaneamente, as crianças têm 
se organizado e, com muita autonomia, 
conduzido as brincadeiras que aprende-
ram durante o projeto. Corre-cotia, pique-
parede, cabra-cega, são as preferidas de 
nossos pequenos. Nosso passeio ao Par-
que do Martelo foi remarcado para a próxi-
ma quinta-feira. O lanche será coletivo. 

TIGRES NA ILHA 
Na quinta-feira passada a Turma do 

Tigre fez um passeio muito especial. Fo-
mos visitar o castelinho da Ilha Fiscal e 

DANÇAR PARA RELAXAR! 
Na aula de Expressão Corporal a Tur-

ma da Lua assistiu a vídeos dos Grupos 
Corpo, Pilobolus e do dançarino Gene 
Kelly. Inspiradas, as crianças dançaram a 
valer em cima de folhas de jornal - como 
fez o Gene Kelly em sua coreografia - pro-
curando reproduzir a movimentação dos 
dançarinos. Quanta alegria! 

TEMPO DE APRENDER 
Na semana passada a Turma do Arco 

Íris recebeu a visita do Ricardo, biólogo da 
marinha, que veio nos contar sobre seu 
trabalho na Antártida. O pesquisador mos-
trou seu acervo fotográfico e alguns filmes 
que fez sobre as diferentes espécies de 
pinguins. As crianças, muito sabidas, tro-

conhecer um pouco das suas histórias, 
desde a construção até o famoso último 
baile do Império. 

A guia nos informou que suas pedras 
foram retiradas do Morro do Pasmado, em 
Botafogo, e que no lugar do cimento os 
construtores usaram uma mistura feita 
com conchinhas esmagadas, óleo de ba-
leia e areia retirada do fundo da Baía. 

Além de apreciarmos a beleza dessa 
construção histórica, ainda curtimos um 
lindo visual da nossa Cidade. 

BRINCANDO COM MÚSICA E MOVI-
MENTO 

Depois de vivenciarem momentos gos-
tosos na companhia de seus pais, na Fes-
ta Pedagógica, as crianças da Turma do 
Sol participaram de uma aula de Expres-
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são Corporal muito especial. Roberta 
mostrou um vídeo da peça Ciranda Ciran-
dinha que trazia, em seu repertório musi-
cal, as cirandas do Villa-Lobos. Depois, as 
crianças foram levadas a criar movimen-
tos corporais que expressassem algumas 
brincadeiras. Com isso, ao observarmos o 
grupo, era possível identificar algumas 
delas como soltar pipa, pular amarelinha e 
pique-esconde e muitas outras. 

DARBUKA 
Durante as aulas de Música, a Turma 

do Coração conheceu um instrumento e-
gípcio, a darbuka. As crianças exploraram 
seu som e também alguns movimentos da 
dança do ventre, já que ele é tocado du-
rante a sua coreografia. 

MAIS INVENTOS 
A Turma da Chuva pôde, esta semana, 

se esbaldar brincando com as invenções 
futuristas que preparam durante o projeto 
e, também, com as que inventaram, com 
suas famílias, em nossa oficina na Festa 
Pedagógica! Os robozinhos acompanham 
a turma no rodízio de salas e trazem muito 
orgulho e satisfação a todos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

"EU NASCI HÁ DEZ MIL ANOS A-
TRÁS" 

A história "O homem que roubava as 
horas", de Daniel Munduruku, adaptada 
como roteiro da nossa Festa de Encerra-
mento, envolveu muito a turma do Primei-
ro Ovo e a Turma da Evolução. Faremos 
uma dança inspirada na música "Eu nasci 
há dez mil anos atrás", de Raul Seixas. 
Para tornar essa experiência mais signifi-
cativa, estamos estudando os persona-
gens que aparecem na letra. As crianças 
se dividiram em grupos e escolheram um 
personagem para pesquisar em casa. 
Nessa tarefa, vão precisar da ajuda cuida-
dosa de um adulto. Vale trazer imagens 
para colocarmos no mural. A interpretação 
da música é um novo desafio, e não te-
mos a intenção de nos aprofundarmos na 
biografia de cada personagem, mas de 
contextualizá-los, valorizando seu envolvi-
mento no curso da história. 

Estamos mandando a pesquisa para 
casa para que as crianças tragam as infor-

teriais que conhecemos. Podemos encon-
trar em um mesmo quadro, um pouquinho 
de guache, nanquim, pastel e tinta óleo e 
o resultado é uma lindeza. Ficamos com 
muita vontade de experimentar também. 

"COMO ME TORNEI MARC CHA-
GALL" 

As crianças da F2M estão mergulhadas 
no dia-a-dia de Marc Chagall. Discutem as 
escolhas feitas pelo artista ainda criança, 
como se Chagall fosse um personagem 
corriqueiro em nosso convívio. Comparam 
as preferências, sugerem soluções para 
os problemas e, principalmente, se delei-
tam com suas obras. 

Com toda certeza nossa visita à exposi-
ção "O Mundo Mágico de Marc Chagall o 
sonho e a vida", na terça-feira, será um 
momento especial. 

CHAGALL NA F2TA 
Terminamos a leitura de "Como me tor-

nei Marc Chagall" e, com ele, abrimos es-
paço para muitos interesses e curiosida-
des sobre a história, as artes, a infância, o 
lugar das fábulas em sua obra etc.  

Fomos presenteados pela Keila, mãe 
da Tatiana, com uma aula de História mui-
to especial. As conversas e indagações 
puderam ser, parcialmente, contempladas 
com fotografias, imagens e até um frag-
mento do filme "O violinista no telhado".  

A visita à exposição também promete! 
E quanta conversa ainda está por vir... 

As crianças estão levando para casa o 
livro e um marcador que elas mesmas 
confeccionaram inspiradas no artista. 

Marcaram uma página sobre a qual 
gostariam de iniciar uma conversa com as 
famílias - o que mais encantou, chamou a 
atenção, despertou interesse. Aproveitem! 

HISTÓRIAS EMBARALHADAS 
A meninada da F2TA levou o livrinho 

"Histórias Embaralhadas", criação da tur-
ma, inspirada em "Que História é essa?", 
de Flávio de Souza. Não deixem de apre-
ciar e adivinhar a história! 

ACERTANDO O PASSO 
Nas aulas de Música, além da flauta 

doce, as crianças das F3 têm se dedicado 
ao método do passo, que trabalha o pulso 
rítmico preparando-os, entre outras coi-
sas, para o uso dos instrumentos de per-

mações e imagens até quarta-feira. 

LEITURA NAS F1 
Iniciamos a leitura coletiva de "A mulher 

que matou os peixes", de Clarice Lispec-
tor. Todo dia, algumas páginas são sabo-
readas e lidas em voz alta, cada hora por 
uma criança. Como o livro relata a história 
de alguns animais, lemos, para completar 
o trabalho, algumas poesias do livro "A 
arca de noé". Familiarizados com as músi-
cas da Arca, nossos momentos de leitura 
têm sido, também, uma grande cantoria. 

ENCARTES E MATEMÁTICA 
Os alunos da F2TB têm curtido apren-

der matemática folheando e estudando 
alguns encartes de supermercados. Estão 
aprendendo a fazer operações usando o 
dinheiro, entendendo a ideia de arredon-
damento e fazendo comparações de pre-
ços, verdadeiros desafios para crianças 
dessa idade. 

Cada criança pôde fazer o seu super-
mercado, classificar os produtos, nomear 
as seções, inventar seus próprios preços 
e anunciar suas ofertas, sempre com o 
objetivo de atrair os clientes para compra-
rem no seu supermercado. 

As ofertas são incríveis e valem a pena. 
Temos produtos grátis, viagens como brin-
de, e o famoso leve 5 e pague 4. Todos 
estão se divertindo e aprendendo muito 
com esse trabalho que inaugura alguns 
conhecimentos que serão revisitados ao 
longo do próximos anos. 

MOSHE SEGAL X MARC CHAGALL 
A F2TB terminou a leitura de "Como me 

tornei Marc Chagall", de Bimba Land-
mann, bem a tempo de fazer seu passeio 
ao Museu de Belas Artes e visitar a expo-
sição "O mundo Mágico de Marc Chagall".  

As crianças adoraram saber um pouco 
sobre a história do artista e ficaram muito 
sabidas a respeito de sua vida e sonhos. 
Uma informação que chamou a atenção 
foi que antes de ficar famoso, Chagall ti-
nha outro nome: Moshe Segal. 

No museu, os guias ficaram impressio-
nados em ver crianças tão pequenas com 
tantas informações e curiosidades a res-
peito da vida do artista. Procuramos saber 
quais foram as técnicas e os materiais u-
sados por Chagall em suas pinturas e gra-
vuras, em sua obra ele mistura muitos ma-



cussão. 
No mural de entrada está exposta uma 

bela produção das turmas que esteve na 
Feira Moderna mas que, agora, ganha 
lugar de destaque. Mitos e ilustrações ins-
pirados na Mitologia Grega. 

SHAKESPEARE'S PLAYS 
Aproveitando a leitura de "A Tempesta-

de", as turmas de F4 receberam um pe-
queno texto com algumas informações 
sobre William Shakespeare. 

Esses dados biográficos foram usados 
na elaboração de um texto coletivo que 
contou com a colaboração dos dois turnos 
e que foi postado no blog das turmas. 

Endereço do blog? 
http://storyandmemories.blogspot.com 

ELES QUERIAM MAIS 
O calor ajudou e as F4 e F5 foram pas-

sear, mesmo com possibilidade de chuva. 
No clube, muito futebol, banho de piscina 
e o relógio que parecia acelerar os minu-
tos. Um dia especial que deixa todo mun-
do com vontade voltar. 
 

"Eu acho que o passeio foi ótimo, o úni-
co problema foi que a ida e a volta foram 
cansativas. Apesar disso, eu gostei mui-
to."  

Helena Telles 

"Foi bom mas a gente podia ter saido 
mais cedo de casa para o passeio durar 
mais tempo."  

Tomás Bartholo 

"O passeio foi muito interessante. A pis-

cina estava refrescante, o futebol ótimo e 
o lanche delicioso"  

Pedro Sá 

"O passeio foi maravilhos! Todas as 
turmas e professores se encontraram e 
caíram juntos na maravilhosa piscina do 
clube para comemorar o dia das crianças!"  

Beatriz Braga 

“ABERTURA DE FRONTEIRAS” 
Foi com o auxílio luxuoso de Gilberto 

Gil e suas canções como Expresso 2222, 
Cérebro Eletrônico, Pela Internet e Banda 
Larga Cordel, que as turmas de F5 estão 
inaugurando o último dos temas propostos 
no início do ano, os “Tempos de Abertura 
de Fronteiras”. Mesmo ainda tratando dos 
“Tempos de Busca”, vamos começar a 
refletir sobre as novas tecnologias que a 
cada dia parecem encurtar distâncias e 
abrir fronteiras no mundo. 

Passeio de comemoração do Dia da Criança (mais fotos no “site”) 

F2TB no Museu de Belas Artes 

16   ALESSANDRA RABELO DE ALMEIDAPRO 
16   DANILO MEDEIROS DE SOUZA       F5MB 
17   BRUNO LEMOS LEAL                         F2TA 
18   MANUELA VALLE A DOS SANTOS    F4M 
18   ROSILENE FARIAS COSTA                AUX 
19   SEBASTIÃO SILVEIRA HORTA          F2TB 
19   LUDIMILA SILVEIRA HORTA              F2TA 
19   ANTONIO NEVES SAAD                      F3M 
20   TANIA MARIA P SIMOES VELOZO     PRO 
21   LUNA GONÇALVES DIAS                    TCM 
22   TOMAS CORTES BARTHOLO             F4T 
22   JULIA MOREIRA AGUIAR DE BRITO  F1T 
 

Aniversários 
de 16 a 22/11/2009 


