
FERIADO AMANHÃ 
Nosso Informe circula hoje, excepcio-

nalmente, devido ao feriado de amanhã. 
Descansem e aproveitem o final de sema-
na prolongado! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                    

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 
Esperamos vocês para nossa reunião 

de avaliação. Queremos a participação de 
todos no planejamento de 2010! Na próxi-
ma quarta-feira, às 19h, na sede da Ca-
pistrano de Abreu. Para que possamos 
organizar melhor o espaço, confirmem a 
presença, pelo telefone ou pela agenda. 
Como essas reuniões têm sido verdadei-
ras assembleias, seria bom se conseguís-
semos chegar, todos, no início, evitando 
interrupções com a reunião já começada. 

VALOR AFETIVO 
Estamos procurando alguns objetos de 

PARA TODOS 
PAPO DE ESCOLA III 

Ricardo Chaves, Carlos Djahjah e José 
Fernando Verani nos ajudaram a rever 
algumas medidas e procedimentos de pre-
venção e valorização da saúde na escola. 
Ouvimos e aprovamos a sugestão de Ro-
drigo Anda, pai do Davi (TAM), de que 
proporcionássemos um curso de primeiros 
socorros para que nossos funcionários 
possam estar melhor preparados para a-
tender às crianças. Avaliamos, também, 
os limites da escola que vem sendo cada 
vez mais chamada a se responsabilizar 
por funções que precisam ser assumidas 
pelas famílias.  

Nossos convidados pareceram concor-
dar que a ação da escola deve privilegiar 
muito mais a esfera da promoção do co-
nhecimento, da transmissão de informa-
ções e valorização das atitudes saudá-
veis, sem deixar de assumir, dentro do 
possível, as ações de cuidado direto que 
podem e devem ser melhor realizadas pe-
las famílias como a escovação dos den-
tes, o controle da proliferação do piolho e 
de outras doenças infecto-contagiosas, 
comuns na infância.  

Terminamos refletindo sobre a impor-
tância da confiança nas escolhas da esco-
la, pois orientações contraditórias nessa 
área sempre existirão, e no esforço mútuo 
para fomentar hábitos de higiene, alimen-
tação e saúde que possam garantir o bem 
estar de todos. As orientações do nosso 
documento Saúde na Escola, publicado 
no site e atualizado recentemente, foram 
ratificadas, indicando a necessidade de 
leitura de todos para que possamos cami-
nhar juntos nessa busca. Apesar de ser 
um assunto que vem mobilizando muitos 
pais, infelizmente, tivemos presentes ape-
nas sete famílias. 

ENCERRAMENTO E ENSAIO GERAL 
Conforme divulgado no último informe, 

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, ambas na Sala Baden Po-
well, 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. 

Enviaremos as sugestões para figurino.  

CONFIRMANDO E CORRIGINDO 
O ano letivo do Ensino Fundamental se 

encerrará no dia 23 de dezembro. O da 
Educação Infantil no dia 21 e não como 
dissemos no informe anterior em 18/12. 
Todos os segmentos, inclusive o Funda-
mental II, terão as aulas iniciadas em 22 
de fevereiro de 2010. 
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Kaori, mãe da Alice Flexor (TCT), servindo um chá japonês. 



ambiental. Foi uma tarde especial! 

VISITA AO JAPÃO 
A Turma do Tigre vivenciou uma tarde 

muito diferente. Saímos dos jardins japo-
neses e, com muita imaginação, entramos 
em uma moradia japonesa, quando rece-
bemos a visita da Kaori, mãe da Alice Fle-
xor (TCT), que nos contou um pouco so-
bre os costumes da sua terra natal, o Ja-
pão. 

Para começar nossa viagem, entramos 
no salão, especialmente ambientado em 
estilo oriental, e encontramos a simpática 
visita que nos pediu que tirássemos os 
sapatos. Depois, nos sentamos no tatame, 
em volta da mesa, e ela nos serviu chá 
com biscoitos e contou algumas curiosida-
des sobre o Japão. 

Para terminar, Kaori propôs uma oficina 
de dobraduras e ainda nos presenteou 
com o nome da turma escrito em japonês. 

Foram momentos muito agradáveis para 
todos. Qualquer dia a gente volta lá... Na 
próxima terça-feira iremos conhecer uma 
das casas onde morou Oscar Niemeyer. 

LUA E SOL NA PRAIA 
As Turmas do Sol e da Lua fizeram um 

passeio especial à praia no Forte São Jo-
ão. O sol resolveu aparecer e a diversão 
na areia envolveu a todos num clima de 
muita alegria e integração entre as duas 
turmas que, juntas, vivenciaram um pouco 
do que foi pesquisado, nos dois projetos, 
sobre as brincadeiras da infância. 
 

"Estava muito calor. A nossa turma 
brincou na areia da Praia do Forte São 
João. Fizemos castelinhos de areia, joga-
mos futebol, corremos e brincamos com 

muito valor afetivo que foram trazidos de 
casa por crianças da Turma do Sol. São 
brinquedos e roupinhas do tempo em que 
eram bebês: um ursinho de pano, um brin-
quedo de berço e um saquinho amarelo 
com roupinhas de bebê. Se alguém os 
encontrar, favor entregar à coordenação 
da escola. 

TEMPO DE PASSEAR 
Nesta semana, as crianças da Turma do 

Jabuti conheceram e gostaram da história 
que servirá de enredo para a nossa festa 
de encerramento. Nosso passeio à praia 
do Forte São João foi remarcado para a 
próxima quarta-feira. As crianças devem vir 
vestidas com roupa de banho, por baixo do 
uniforme, e com o protetor solar já passado 
no corpo. O lanche será coletivo. Vamos 
torcer para o sol aparecer! 

BORBOLETA FAZ ARTE 
As crianças da Turma da Borboleta ti-

veram uma semana muito alegre. Na sala 
de artes, nos pedem para fazer pinturas e 
gostam de ajudar a preparar as tintas. 
Misturamos nanquim com cola e anilina 
com água e apreciamos muitas cores! 
Não deixem de olhar os murais! 

Estamos precisando de latas, do tipo 
das de leite em pó, para uma atividade. 

ARCO ÍRIS NA DANÇA 
A Turma do Arco Íris se divertiu assis-

tindo ao espetáculo "Borbulho", dirigido 
pelas coreógrafas Rosane Chamecki e 
Andrea Lemer. No palco, num cenário fu-
turista, animais desconhecidos transita-
vam e sentimentos ganhavam forma en-
quanto um novo planeta evoluía, trazendo 
para nossos pequenos a temática social e 

bacias e baldes cheios de água do mar. 
Todos se molharam um pouquinho e ain-
da catamos tatuí. Depois nos molhamos 
no chuveirão e voltamos para a escola 
felizes." 

Turma do Sol 

TRILHA EGÍPCIA 
Depois de descobrir que os antigos e-

gípcios apreciavam brincar com jogos de 
tabuleiro, a Turma do Coração resolveu 
criar um jogo. A trilha do Egito foi prepara-
da pelas crianças, que criaram algumas 
regras, numeraram o percurso e fizeram 
desenhos para ilustrar o jogo. Foi dessa 
forma, com muita diversão, que finaliza-
mos o nosso projeto. 

DANÇA ANIMADA 
Nas aulas de Expressão Corporal, a 

Turma da Chuva já está começando a dar 
os primeiros passos da coreografia que 
será apresentada na Festa de Encerra-
mento. A única coisa que podemos adian-
tar é que será uma dança muito animada 
e repleta de... Adivinhem o que!? 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

PASSEIO LEGAL À FIOCRUZ 
“Fomos ao Museu da Vida, que é den-

tro da Fiocruz. A gente andou no trem da 
ciência, passamos por um lindo castelo e 
tiramos umas fotos na escadaria. 
Nós aprendemos como o mosquito da 

dengue põe seus ovos. Descobrimos que 
o mosquito fêmea é maior do que o ma-
cho porque precisa carregar seus ovos. 
Aprendemos que a perereca tem ventosas 

Trilha do Egito, da Turma do Coração Turma do Sol e Turma da Lua na praia do Forte São João 



e ela é agitada. A rã tem dentes e o sapo 
cururu é grande, olhudo e venenoso. Ca-
da um deles é de uma espécie diferente, 
por isso não namoram. Também vimos 
fósseis de orca, golfinho e boto. Vimos 
aranhas gigantes, escorpiões minúsculos, 
cobras e baratas. 
Como estamos estudando sobre os se-

res vivos, foi bom aprender sobre isso. A 
gente também viu peixes, e um lugar que 
parecia uma loja de doces, mas que imita-
vam células e bactérias coloridas como 
obras de arte que podíamos tocar. 
Fizemos um delicioso lanche coletivo, 

voltamos no trem e o maquinista tocou o 
sino do trem. No ônibus, de volta, apren-
demos a música da barata Kafka." 

Texto coletivo da F1M 

PAGANDO PARA VER! 
A Turma da Evolução iniciou um traba-

lho sobre o nosso sistema monetário. Fi-
zeram uma pesquisa sobre as notas brasi-
leiras e levantaram hipóteses sobre o va-
lor de alguns objetos. Nesta semana, co-
meçamos a entrar em contato com notas 
de brinquedo e nossos pequenos mostra-
ram como estão familiarizados com o di-
nheiro. Animados, ensaiaram um mercado 
e um banco. Até troco essas crianças es-
tão fazendo! 

UM BLOG TAMBÉM 
As turmas da Evolução e do Primeiro 

Ovo também têm um blog de inglês. Para 
ilustrar nossas conversas e brincadeiras 
sobre o tema "Under the sea", postamos 
no blog algumas imagens bem bacanas. 
Endereço? http://planetagamezone.
blogspot.com 

ra. 
Todos estão animados e preparando os 

apelos publicitários para o grande dia! 
Essa turma está ficando craque em a-

trair o público! 

ENCONTRO COM CHAGALL 
A F2M está de parabéns. Participou da 

visita à exposição de Chagall com tanto 
interesse, e comentários pertinentes à vi-
da e obra do artista, que chegou a impres-
sionar os monitores que nos acompanha-
ram. 
 

"Foi muito legal conhecer de perto as 
obras de Chagall, ele usava muitos mate-
riais de pintura diferentes e cores fortes 
que brilhavam nos quadros." 

Ana Beatriz 

"Gostamos de ver novos quadros e co-
nhecer os originais." 

Guido e Lavínia 

"Vimos, numa sala, 96 gravuras feitas 
com ponta seca, que significavam um con-
to russo do escritor Gogol." 

Vinícius 

"Ele se inspirou nas fábulas de La Fon-

F2M no MNBA F1M no Museu da Vida, da Fiocruz 

Check it out! 

O SEBO DE GIBIS VEM AÍ! 
Em breve, as turmas de F2 farão o Se-

bo de Gibis! 
As variadas atividades que antecedem 

o grande dia - em fichas, no caderno, no 
livro e com encartes - têm como objetivo 
nos dar pistas da extensão e da profundi-
dade do conhecimento que as crianças 
têm, e despertar o interesse sobre esse 
sistema de medidas tão presente no nos-
so dia-a-dia. 

Sabemos que lidar com a notação deci-
mal e dominar as operações com quantias 
são competências para meninos maiores. 
Por isso, com o projeto Sebo, nossa inten-
ção não é esgotar esse conteúdo, muito 
menos, com tão poucas oportunidades, 
tornar as crianças "experts" em cálculos e 
problemas com cédulas e moedas. 

No entanto, como acontece com grande 
parte das propostas que fazemos na esco-
la, acreditamos que o contexto real e sig-
nificativo das atividades e, sobretudo, as 
trocas entre as crianças e as mediações 
dos professores, podem promover impor-
tantes experiências e verdadeiras desco-
bertas que serão retomadas ao longo dos 
próximos anos. 

MAIS SEBO 
Nesta semana, a F2TB organizou, clas-

sificou, escolheu os preços dos gibis e 
criou propagandas e ofertas especiais pa-
ra o dia do Sebo. Tudo sairá em um en-
carte preparado pelas crianças com as 
melhores opções de compra e economia. 

A F1 vai adorar essa brincadeira de 
compra e venda com dinheirinho de menti-



taine e fez gravuras usando uma placa de 
metal." 

Flora 

GRAVURAS E MAIS CHAGALL 
As crianças da F2TB tiveram uma aula 

sobre gravura com a Mariana, da Turma 
da Evolução. Ela mostrou suas impres-
sões e matrizes, em madeira e metal, do 
tempo da faculdade de desenho. As crian-
ças ficaram encantadas. Logo depois, foi 
a vez de experimentar. Foram para sala 
de artes e cada uma fez sua gravura na 
bandeja de isopor. Como Chagall fez com 
La Fontaine, a tarefa foi ilustrar uma fábu-
la. 

Todos ficaram bem felizes com o resul-
tado e. em breve. faremos uma exposição 
com suas impressões. 

QUANDO LOBATO E CHAGALL SE 
ENCONTRAM 

Em nosso passeio ao museu, a meni-
nada da F2TA pôde conhecer várias gra-
vuras de Chagall sobre as Fábulas de La 
Fontaine, apreciaram, se admiraram e, 
pela leitura do nome da obra, puderam 
verificar se já a conheciam do livro de Lo-
bato. 

Na escola, após a leitura de um artigo 
da Ciência Hoje das Crianças, vimos que 
Lobato costumava se corresponder com 
os seus leitores. Então, foi a nossa vez de 
escrever uma carta "imaginária" ao autor. 

Nesse momento de produção de texto 
(a carta) algumas crianças estabeleceram 
uma relação bem bacana entre o escritor, 
que recontou em seu livro "Fábulas", as 
fábulas de Esopo, e o artista que, através 
de suas gravuras, também nos contou al-
gumas delas. 

Segue a Carta mais votada pela turma 
e a ilustração criada para ela. 
 

"Prezado Lobato, você é nosso escritor 
favorito. Adoramos a fábula "Unha de Fo-
me". Achamos muito engraçada, principal-
mente a parte em que o homem perde o 
tesouro. Que homem mais doido não a-
cha? 
Achamos muito legal você ter reconta-

do algumas fábulas de La Fontaine. Nós 
adoraríamos lhe conhecer em pessoa. 
Adoramos o pessoal do Sítio, as travessu-
ras do Saci, as traquinagens da Emília, a 
coragem de Pedrinho, a bondade de Nari-
zinho, a esperteza do Visconde, os boli-

nhos da Tia Nastácia, a sabedoria de Do-
na Benta. 
Um abraço carinhoso," 

Maria, Constança, Flora e Antônio. 

DIA DE FEIRA! 
Nas aulas de matemática de F3, as cri-

anças estão resolvendo problemas que 
envolvem diferentes situações de uso do 
dinheiro. 

Até o dia do passeio, estarão mais afia-
das para realizar algumas contas, anteci-
par trocos e fazer boas compras. 

Na próxima quarta-feira as turmas irão, 
cada uma no seu turno, à CADEG. Nosso 
objetivo é que a criançada coloque em 
prática seus conhecimentos sobre unida-
des de medida e sistema monetário. 

Sairemos com uma farta lista de com-
pras. Depois, em animados mutirões, as 
crianças terão que classificar, pesar, em-
pacotar e definir os preços dos produtos. 

Na sexta-feira, será o grande dia! Rece-
beremos as famílias para que façam, aqui, 
as compras para o fim de semana. 

Aguardamos vocês às 11h10, F3M, e 
às 16h10, F3T. 

Venham trazendo dinheiro trocado e 
sacolas de feira. 

PACIÊNCIA 
A festa de final de ano se aproxima, e 

nas aulas de Música e de Expressão Cor-
poral as crianças das F4 se preparam pa-
ra o grande dia. 

A música Paciência, de Lenine, tem 
embalado nossas aulas e levantado mui-
tas discussões. 

Aqui estão alguns comentários que fo-
ram registrados sobre a letra da música. 
 

"A vida é tão rápida que a gente tem 
que dar valor a cada momento, pois a vida 
é como um sopro... Fuuu..." 

Juliana (F4T) 

"A música nos fala sobre a importância 
da vida, que temos que aproveitar cada 
segundo e que nos momentos difíceis te-
mos que ter paciência e superar." 

Antonia (F4T) 

"Lenine quer dizer com essa música 
que não é preciso ficar com pressa na vi-
da, pois assim você não consegue achar 
um tempo para ficar com você mesmo." 

Miguel W. (F4T) 
 

"A música fala para não ter pressa, não 
ficar só olhando para o relógio. Se você só 

pensar no futuro, não aproveita o presente 
e, por isso, a vida é tão rara... 
Já que é tão bom aproveitar o presente, 

não tenha pressa."  
Pedro W. (F4T) 

"A música fala que a vida é muito rápi-
da e que não conseguimos ter paciência e 
nem calma. Precisamos parar e apreciá-
la."  

Pedro Sá (F4T) 

Para a próxima semana, precisamos 
que cada criança traga uma foto sua, num 
momento que inspire contemplação, cal-
ma, tranquilidade... 

VAMOS FALAR SOBRE... 
O corpo e as transformações que nele 

ocorrem começam a ser estudados nas 
turmas de Quinto Ano. 

O clima das primeiras aulas foi de muito 
interesse e curiosidade e, para ajudar nas 
conversas e trazer novas informações, 
estamos usando uma apostilinha que é 
sempre um sucesso, baseada no livro 
"Vamos falar sobre sexo", de Robie Har-
ris, da Ed. Martins Fontes. O livro, que 
tem uma ilustração bem humorada e bas-
tante didática, pode ser um bom parceiro 
das famílias na hora de tirar as dúvidas e 
esclarecer alguns mitos. 

DE TODOS 
ENCONTRO DE CORAIS 

Nenem Krieger, nossa amiga e admi-
nistradora da Sala Baden Powell, convida 
para o Encontro de Corais na Academia 
Brasileira de Letras no próximo dia 24, 
terça-feira, às 13h30, com entrada franca, 
em concerto em homenagem a "50 anos 
sem Villa-Lobos". 

23  CLARA LEITE SCHMIDT                     F3T 
23  CLARA BUARQUE DE FREITAS         F5T 
24  ANDREIA MARTINS ROSA                 AUX 
24  BRUNA ZOBARAN STARETZ              F3T 
24  EDUARDO FERREIRA VERGARA      TCM 
25  ANTONIA DE ARRUDA QUINTILIANO F4T 
25  RODRIGO FIGUEIRA S COSTA        F2TB 
26  HELENA LEITE GUIMARAES REGO  F2M 
28  GABRIEL EYER P DE OLIVEIRA      F5MA 
29  OLIVIA ARANHA BALDRIDGE             TDT 

Aniversários 
de 23 a 29/11/2009 


