
so satélite em fotos. Será o nosso as-
sunto nas próximas semanas. 

POF, O DRAGÃO MÁGICO 
Se vocês virem algum dragãozinho 

mágico por aí, saibam que ele se cha-
ma Pof e que solta fogo pelos olhos e 
pelo nariz quando está feliz! É o perso-
nagem que as crianças da Turma da 
Lua vão interpretar no dia da festa. Nos 
ensaios, todos estão tão empolgados 
que terminam de dançar batendo pal-
mas. 

PATINHOS E PATINHAS 
As crianças da Turma da Borboleta 

entram em ritmo de festa. Nossos pe-
quenos conheceram a música "O Pato", 
de João Gilberto, e inspirados nessa 
canção, preparam uma dança para a 
nossa festa de final de ano. Nesse dia a 
criançada deverá vestir roupa branca ou 
amarela, além dos bicos que serão con-
feccionados na escola. 

PARA TODOS 
FOTOS NO "SITE" 
Apenas com "login" podem ser baixa-

das as fotos do "site". Abaixo das fotos, 
duas opções: à esquerda "baixar", à di-
reita "mais fotos" (quando houver mais 
de uma). Ao clicar em baixar, seu nave-
gador pedirá instruções sobre o que fa-
zer com um arquivo "zip", que contém 
todas as fotos do conjunto clicado. Após 
baixar o arquivo ele deve ser descom-
pactado para um diretório. 
Lá estarão as fotos, em formato "jpg", 

da notícia. Renomeie-as, se quiser, de 
forma que possam ser melhor identifica-
das. 

ENCERRAMENTO E ENSAIO GERAL 
As festa de encerramento do Ensino 

Fundamental será, sábado, 12/12; a da 
Educação Infantil, domingo, 13/12, am-
bas na Sala Baden Powell, pela manhã. 
O ensaio geral do Ensino Fundamen-

tal será quinta-feira, 10/12, dentro do 
horário escolar. Como nos anos anterio-
res, a entrada doturno da manhã será 
na escola, às 7h30m, e a saída às 
12h15 na Sala Baden Powell. O turno 
da tarde deve chegar na Baden Powell 
às 12h45m e sair, às 17h30, da escola. 

E AS AULAS CONTINUAM 
Lembramos que as aulas continuam, 

depois da festa de encarramento, até o 
dia 21/12 para a Educação Infantil e até 
o dia 23/12 para o Ensino Fundamental. 
O reinício das aulas será dia 22/2/2010. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTA, ENSAIOS E FANTASIAS 
Nossa festa de encerramento está se 

aproximando e nossos pequenos vão se 

preparando para finalizar mais um ano 
de muitas aprendizagens significativas. 
Os ensaios para a apresentação es-

tão a todo vapor. As coreografias já fo-
ram definidas e as turmas andam se 
divertindo ao dançar e assistir às apre-
sentações umas das outras. 
As etiquetas com sugestões de figuri-

no foram enviadas pelas agendas. 
Qualquer dúvida, nos procurem! É im-
portante considerar que essas fantasias 
devem ser confortáveis e não ter adere-
ços que possam impedir a movimenta-
ção das crianças. 

BANHO DE LUA 
As crianças da Turma do Jabuti têm 

se dedicado aos ensaios para a festa de 
encerrameto. Depois de ouvirem a his-
tória que servirá de enredo, souberam 
que nosso personagem será a Lua. Mo-
tivadas pela descoberta, conheceram 
suas diferentes fases e apreciaram nos-
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de asas para que os pais possam se 
inspirar na criação das fantasias. Os 
bicos serão confeccionados na escola. 

IMAGENS COMPARTILHADAS 
A Turma da Chuva divertiu-se muito 

ajudando a elaborar as imagens da his-
tória que nos acompanhará na festa de 
encerramento. Por enquanto, é tudo 
surpresa, mas os preparativos já envol-
vem e enchem de expectativa os nos-
sos pequenos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

REPOSIÇÃO DAS AULAS 
Sábado, dia 5/12, estaremos funcio-

nando das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Nesse dia faremos o primeiro ensaio 
geral do espetáculo de encerramento. A 
presença de todos é muito importante. 
Os materiais necessários para as aulas 
desse dia serão indicados na agenda. 

FIGURINO PARA TODOS 
Contando com as famílias para a pro-

dução do figurino da festa de encerra-
mento, enviamos etiquetas com suges-
tões. Em caso de dúvida, procurem os 
professores ou liguem para a escola. 

PREPARAÇÃO PARA A FESTA 
As crianças da turma o Primeiro Ovo 

se empenharam nas pesquisas sobre a 
música de Raul Seixas e nossa sala fi-

MÁSCARAS AFRICANAS 
A Turma do Arco Íris ficou encantada 

com a novidade que a Cecília C. (TBT) 
trouxe para a escola: uma máscara de 
leopardo, africana, esculpida em madei-
ra. Depois de conhecer algumas carac-
terísticas desse animal, as crianças 
confeccionaram suas próprias másca-
ras, representando os bichos que esco-
lheram para representar na festa de fi-
nal de ano. 

CASA DAS CANOAS 
“Na última terça-feira a Turma do Ti-

gre foi visitar a casa de Oscar Nieme-
yer, que se chama Casa das Canoas. 

Quando chegamos lá, fomos recebi-
dos pelo Senhor José, a pessoa que 
cuida da casa há 37 anos. Ele nos con-
tou muitas histórias e nos mostrou todas 
as suas partes. Lá tem uma pedra enor-
me, que o Niemeyer aproveitou quando 
construiu a casa. Ela ocupa um peda-
ção dentro e fora da casa e entra na 
piscina! 

Dentro da casa vimos várias maque-
tes de trabalhos que ele fez. Tem umas 
de projetos que nem foram construídos. 

É uma casa com muitas coisas le-
gais. Tem um banheiro com o teto cheio 
de furinhos, uma sala em que as corti-
nas são as árvores da floresta, muitos 
bichinhos, natureza e esculturas. 

Foi uma visita incrível!” 
Texto coletivo 

SOM DOS BICHOS 
Se, em casa, os pais ouvirem o som 

de algum animal, não se preocupem! É 
que as crianças da Turma do Sol an-
dam empolgadas com a música "Som 
dos Bichos", do MPB4, que irão cantar e 
dançar em nossa festa de encerramen-
to. Nas aulas de artes, estão produzindo 
trabalhos relacionados ao tema. Todos 
estão muito animados! 

O GALO CANTOR 
Depois de ouvir a história que será o 

fio condutor da nossa festa de encerra-
mento, a Turma do Coração anda en-
volvida com galos e galinhas, persona-
gens que irão representar durante a a-
presentação. Estamos enviando, nas 
agendas, um desenho com um modelo 

cou recheada de informações, imagens, 
histórias e crendices. Maomé, Jesus 
Cristo, Zumbi dos Palmares, Moisés, 
Bruxas, Conde Drácula, Noé foram os 
personagens de quem nos aproxima-
mos. 
Estamos montando um mural de pre-

sente para as turmas que cantam a mú-
sica "Há dez mil anos atrás", no Coral. 
Estão muito empolgadas com a core-

ografia que está sendo criada. Evitem 
as faltas e atrasos, especialmente nos 
dias de aula de Expressão Corporal. 

A DIVERSIDADE DOS BICHOS 
“Semana passada, nós, da Turma da 

Evolução, fomos à Fiocruz. Começamos 
o passeio andando de trenzinho. Para-
mos no castelo, tiramos fotos e fomos 
andando para a sala Biodescoberta. Vi-
mos vários bichos, alguns venenosos, e 
demos nomes para eles. A aranha ca-
ranguejeira recebeu o nome de batata 
frita. Entramos numa célula vegetal com 
touca de banho no pé. Por fim, jogamos 
jogo da memória e fizemos um delicioso 
lanche coletivo!” 

Turma da Evolução 

ANIMAL FABLES NAS F2 
As fábulas de Esopo também invadi-

ram as aulas de Inglês nas F2 e chega-
ram como um desafio: apenas ouvindo 
a leitura da história, as crianças tiveram 
que adivinhar qual era. 

Visita da Mariana à F2TA  



A professora ajudou bastante com 
entonações e gestos que deram dicas 
sobre os personagens e as situações 
vividas por eles. 
Foi divertido e as crianças tiveram a 

oportunidade de reconhecer palavras e 
expressões. 

OUTRAS FÁBULAS NA F2TA 
Como tentativa de reconhecimento 

das caracerísticas do gênero que vem 
sendo trabalhado, as crianças criaram 
suas fábulas. 

A corrida 

Num dia de corrida, o jacaré e o gavi-
ão estavam se preparando para correr. 
De repente, o mico-leão-dourado dá a 
largada e o gavião sai voando, o jacaré 
só andando e abanando o rabo. O  gavi-
ão, lá em cima, debochando do jacaré: 
Ô, seu cabeça de abóbora! Você nunca 
vai me passar! E pensava: "Esse troféu 
é meu!" De repente, ele bate numa ár-
vore e rola morro abaixo, o jacaré ultra-
passa e ganha o troféu de ouro. 
Moral: Quem debocha, se dá mal. 

Clara e Theodoro 
Tentaremos, para ilustrar esses tex-

tos, nos aproximar da técnica de gravu-
ra. Para isso, recebemos a visita da Ma-
riana que nos ajudou a entender, direiti-
nho, os diferentes tipos de gravura e 
como se dá esse processo.  

EXPOSIÇÃO E SEBO NA F2TA 
Não deixem de ver o encarte com as 

Estão organizando, completamente, o 
projeto sebo. Operaram matematica-
mente para se dividirem em grupos, so-
maram as revistinhas, dividiram o mon-
tante dos gibis pelos quatro grupos, 
multiplicaram o número de revistinhas a 
serem trazidas por cada um e estão se 
aproximando de uma terminologia usa-
da no universo comercial - lucro, prejuí-
zo, comércio. 
Estão bem preparados para o desafio 

do evento. 
Em Artes, criaram imagens coloridas 

com elementos "chagallianos", usando 
lãs, fitas, flores... para uma aproxima-
ção maior das ilustrações do livro 

As F3 na CADEG 

promoções do Sebo de Gibis, que acon-
tecerá entre turmas na próxima quarta-
feira. 
Discutir preços, promoções, preparar 

propagandas foi um desafio e tanto! 
Para aqueles que podem dar uma 

passadinha na escola nos horários de 
entrada ou saída, também vale a pena 
apreciar, no mural de entrada, os autor-
retratos e iluminuras produzidas pelas 
crianças por ocasião do encerramento 
do Projeto sobre o Tempo Medieval e 
as aquarelas, inspiradas em Chagall, 
para a ilustração de algumas "Fábulas" 
de Lobato. 

BANHO DE FLAUTA 
Na próxima semana, as F4 vão pre-

parar seu instrumento para o grande 
dia. As flautas serão lavadas, com o 
maior cuidado, sob a orientação do Jo-
ão. Estarão tinindo para a apresentação 
na sala Baden Powell. As F3, mesmo 
sem uma participação específica de mú-
sica na festa, não vão ficar de fora. Para 
a limpeza, que é sempre uma farra, pre-
cisarão de roupa de banho, toalha, um 
paninho (tipo Perfex) e a flauta! 
• F3T, F4M, F4T, terça-feira 
• F3M, quinta-feira 

COM MUITOS AFAZERES 
As crianças da F2M andam ocupadís-

simas com a organização do sebo de 
revistinhas e as criações inspiradas em 
Chagall e Bimba. 

Marina Bredariol (F2M) 



"Como me tornei Marc Chagall". 

PASSEIO NA CADEG 
“Nós fomos à CADEG. Nos dividimos 

em três. Eu fui do grupo da Jade. Nós 
compramos flores e abóboras. Eu amei o 
passeio na CADEG. Quando a gente ia 
comprar cenoura, nos encontramos com 
o grupo do Marcelo e, depois, encontra-
mos com o grupo da Vivi. O meu grupo 
foi na câmara fria. Foi bem legal! Quan-
do chegamos à escola, tomamos picolé. 
Que pena que a Bruna não pode vir.” 

Paula Pollhuber (F3T) 

CADÊ O TEMPO? 
Achávamos que o "tempo", se sentin-

do homenageado por ser tema de um 
projeto inteirinho, não fosse ficar nos 
pressionando quando o fim do ano esti-
vesse chegando. Mas que nada! 
Nas F5 já sentimos aquela agitação 

natural na entrada da reta final. 
Fizemos em sala um planejamento 

muito justo das últimas semanas e das 
tarefas de finalização dos estudos do 
Quinto Ano. 
Com calma, queremos relembrar os 

assuntos arquivando fichas, caprichan-
do nos últimos trabalhos, comentando 
as experiências e avaliando os projetos. 

Além disso, os ensaios de Música, 
Dança e Teatro se intensificam nessa 
época e alguns deles já contam com 
plateia exigente que observa e sugere. 
Por isso, meninos, meninas e pais: 

ninguém pode faltar! 

E O MUNDO NÃO SE ACABOU! 
Esta semana as F5 conheceram um 

pouco sobre a história que motivou As-
sis Valente a compor "E o mundo não 
se acabou!". 
Interpretamos a música e ouvimos, 

no Youtube, uma gravação atual de Rita 
Ribeiro. 
Ainda bem que o mundo não se aca-

bou mesmo em 1938, porque deu tem-
po para, nas última aulas, conversar-
mos um pouco sobre os sistemas repro-
dutores feminino e masculino e come-
çarmos um trabalho de pesquisa que 
será finalizado na próxima semana. Fa-
remos também, coletivamente um glos-
sário com definições que ajudarão a co-
nhecer por nomes mais adequados, 
partes do corpo, fenômenos e proces-
sos que não precisam ficar com jeito de 
palavrão ou com ar de grosseria ao se-
rem pronunciados ou comentados. 
Quem tiver algum material de consul-

ta interessante para ser compartilhado, 
não deixe de enviar! Mas não esque-
çam de identificá-lo para poderem ser 
utilizados e devolvidos com segurança. 

ORGANIZANDO A CASA 
Vamos, daqui a pouco, começar a 

organizar os materiais na escola: armá-
rios, estantes e prateleiras começarão a 
ser esvaziados. Geralmente, nesse mo-
mento, descobrimos alguns CDs, DVDs, 
livros e revistas "morando" na escola, 
mas sem identificação! 
Por isso, se você enviou algum mate-

rial que ainda não foi devolvido, avise 
ao professor para que as coisas se a-
certem. 
Acreditamos que, em casa, numa 

busca cuidadosa, vocês também pos-
sam encontrar livros da biblioteca. 

F1T na visita à Fiocruz 

1     DEISE LUCE OLIVEIRA DA SILVA      AUX 
1     CAMILA SANDOVAL DE ANDRADE   PRO 
3     THEO DALMASO KUSSAMA               F2M 
4     SOFIA MORENA TEIXEIRA COELHO F1M 
5     MARINA RIBEIRO VISCONTI              AUX 
 

Aniversários 
de 30/11 a 6/12/2009 


