
mos com a colaboração e a gentileza 
de todos. 
4 - Os pais que desejarem fotografar 
ou filmar em pé devem se posicionar 
nas laterais do balcão. 
5 - Na saída chamaremos os respon-
sáveis de cada turma. Para que os 
corredores continuem transitáveis pe-
dimos que, ao pegar seu filho, volte 
ao seu lugar ou se dirija ao saguão 
para abrir a passagem. 

ACHADOS E PERDIDOS 

Todos os objetos achados estarão 
expostos no pátio da escola durante a 
próxima semana. No final do ano, co-
mo é costume da escola, os que não 

PARA TODOS 
INFORME DE ABERTURA 

Fiquem atentos! Publicaremos no 
"site", em meados de janeiro, uma edi-
ção do Informe com o tema do Projeto 
Institucional, sua justificativa, a lista de 
material e a equipe pedagógica. 

LIVROS EMPRESTADOS 

Pedimos que conferiram se ficou 
esquecido algum livro da biblioteca 
em casa. É importante que a devolu-
ção seja feita antes do final do ano 
para que possamos organizar o acer-
vo e definir as reposições e novas a-
quisições para 2010. 

FESTA DE ENCERRAMENTO 

Nossa festa de final de ano não é 
apenas uma apresentação para o en-
cerramento do ano letivo. É a ocasião 
em que festejamos as aprendizagens 
e experiências importantes de um 
"tempo" que passamos juntos. 
Para que todos possam aproveitar 

esse momento, seguem algumas ori-
entações. 
1 - A pontualidade é imprescindível. 
Programem-se para chegar com ante-
cedência. As festas começarão pontu-
almente: 
Ensino Fundamental, amanhã, 9h30 
(turno da manhã), 11h30 (turno da tar-
de). 
Educação Infantil, domingo, às 10h. 

2 - As crianças devem ser encaminha-
das diretamente ao palco, já caracteri-
zadas com suas fantasias. As do En-
sino Fundamental, exceto as de F5, 
descalças. 
3 - Em todas as festas, algumas filas 
de poltronas, na frente, estarão reser-
vadas. Na Educação Infantil para um 
dos responsáveis pelas crianças das 
Turmas do Jabuti e da Lua, que são 
os menores e podem precisar de um 
colinho no meio da festa. 
Nas do Ensino Fundamental, para as 
crianças de F1 e F2 que descem para 
a platéia durante o espetáculo. 
Pedimos que não forcem a passagem 
nem tentem burlar o controle. Conta-
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Turma do Sol revisitando as memórias 



lados e sorrisos estampados no rosto 
denunciavam a alegria de todos. As-
sim que terminou, todos correram pa-
ra trás do tecido que servia de palco 
para pegar seus fantoches prediletos 
e criar suas próprias histórias. 
Aproveitem para apreciar os traba-

lhos de artes, feitos em duplas, para 
representar a pele de Pof, o dragão 
mágico. 

PESQUISADORES EM AÇÃO 

Os pesquisadores da Turma do Ar-
co Íris conheceram algumas espécies 
de animais que habitam a Floresta da 
Tijuca e ficaram encantados com os 
quatis e as cobras. Descobriram que 
os quatis são mamíferos que vivem 
em bandos e se alimentam de inse-
tos, frutas e ovos de outros animais e 
que as cobras mais comuns na região 
são as corais e as jararacas. Nossos 
pequenos também contam os dias pa-
ra a chegada da Festa Pedágógica. A 
coreografia já está afiada e a música 
na ponta da língua! 

PATOS E PATINHAS 

A Turma da Borboleta está a todo 
vapor para a festa de encerramento. 
Hoje, nossas crianças levam para ca-
sa o bico, que confeccionaram na au-
la de artes e deverão usar na fantasia 
de pato. Esperamos os patinhos e pa-
tinhas no domingo, já vestidos e ma-
quiados, com o bico na testa. Conta-
mos com a alegria de todos para a 
comemoração de um ano feliz! 

ANO FELIZ!, 

E por falar em memória... Aprovei-
tamos para recordar, com as crianças 
da Turma do Sol, todo o processo vi-
vido durante o ano de 2009. Folhean-
do a pasta que reuniu os trabalhos 

forem encontrados por seus donos 
serão doados a uma instituição bene-
ficente. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

RELATÓRIOS E PLANTÃO 

Seguem, hoje, os relatórios indivi-
duais de todas as turmas da Educa-
ção Infantil. Tentamos registrar os as-
pectos mais significativos do processo 
de aprendizagem das crianças. Os de 
grupo, que contam a história do pro-
cesso vivido coletivamente, já estão 
no "site" da escola. Não deixem de 
ler. 
O Plantão será no dia 22, a partir 

das 8h, quando os professores esta-
rão disponíveis para conversar com 
os pais e esclarecer dúvidas sobre o 
que foi destacado nas avaliações. Os 
horários devem ser agendados na se-
cretaria da escola ou pelo telefone 
com a Vivi e a Andréia. 

ESTÁ CHEGANDO A HORA!!! 

A animação é grande na Turma da 
Lua e do Jabuti. Nossos meninos e 
meninas estão fazendo bonito nos en-
saios. Preparem o coração para mui-
tas emoções! Mas se alguém, na hora 
H, der para trás, não se decepcionem. 
O importante é passar pela experiên-
cia e assistir à festa. Curtir a perfor-
mance dos amigos também vale mui-
to a pena. Teremos uma poltrona re-
servada para um dos responsáveis 
bem pertinho do palco. 

NA BIBLIOTECA 

As crianças da Turma da Lua fica-
ram encantadas com o teatro de fan-
toches, apresentado por suas profes-
soras, na biblioteca. Olhinhos arrega-

mais significativos da turma, nossos 
pequenos se divertiram e falaram, 
com muito entusiasmo, sobre tudo o 
que aprenderam. Como foi bom este 
ano que passamos, felizes, juntos! 

UMA VIAGEM NO TEMPO... 

"A casa do futuro parece a casa do 

passado, só que um pouco diferente!" 
João Pedro B. 

Estamos finalizando nosso projeto 
pedagógico, conversando e refletindo, 
com as crianças da Turma do Tigre, 
sobre como serão as casas do futuro 
e idealizando-as dentro de uma pers-
pectiva das construções ambiental-
mente sustentáveis. Nossos peque-
nos estão se divertindo com o exercí-
cio de se imaginarem morando nes-
sas "casas verdes". 
Será, certamante, um tema impor-

tante por muito tempo... 

QUANTO MEDE? 

Depois de pesquisarmos os tama-
nhos das pirâmides, do crocodilo do 
Nilo e das próprias crianças da Turma 
do Coração, estamos usando diferen-
tes unidades de medida como o pal-
mo, o corpo ou o passo para medir 
diferentes distâncias. As crianças se 
divertem registrando, muito compene-
tradas, o resultado da pesquisa. 
Nossos galos e galinhas estão com 

a cantoria na ponta da língua e a co-
reografia ensaiada, prontos e anima-
dos para a grande festa! 

AVALIANDO O ANO 

Depois de apreciar a pasta que reú-
ne os trabalhos mais significativos do 
ano, algumas crianças da Turma da 
Chuva, comentaram: 
 

"Eu achei muito legal descobrir co-

mo é que o nosso planeta era antes e 



como ele ficou..." 
Julieta 

"Nós gostamos de conhecer o disco 

de vinil" 
Olivia e Pedro 

"Eu gostei dos homens das caver-

nas porque eles falavam, comiam e 

moravam de um jeito muito diferente 

de nós" 
João 

"Nós gostamos da Galinha D'Ango-

la". 
Nina, Luiz, Nicolas 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Marques, 19                                      

PLANTÃO 

Estamos enviando os relatórios in-
dividuais das F1, F2 e F3. Na segun-
da-feira, irão os boletins das F4 e F5. 
Os plantões serão na próxima sema-
na, no turno oposto ao do aluno, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. O agen-
damento deve ser feito na secretaria. 
 

Segunda-feira, F2M, F2TB e F3M 

Ovo e da Evolução tiveram uma se-
mana muito divertida. Ouvimos a mú-
sica "Pássaro Mineiro", do Rogê, e 
fizemos um jogo tentando listar o mai-
or número de nomes de pássaros 
possível. Também conhecemos a his-
tória do Jonas e da Baleia e vimos um 
vídeo, no Youtube, do avô do Bento, 
cantando a música "Mestre Jonas". 
Todos ficaram impressionados com 
essa história, comentando: "Como al-
guém pode viver na barriga de uma 
baleia?" 
Finalizamos a cruzadinha dos bi-

chos e enviamos para casa a pasta 
de artes. Os demais materiais serão 
enviados na próxima semana. 

DESPEDIDA NA F1M 

Fizemos um delicioso lanche coleti-
vo com picolé para nos despedirmos 
da Luana, que está indo para São 
Paulo e deixará muitas saudades! 
Que ela leve, na sua bagagem, mui-
tos aprendizados e todo o carinho 

Sebo da F2M 

F1M visitando o Sebo da F2M 

Terça-feira, F3T, F4T, F5MA, F5MB 
Quarta-feira, F4M e F5T 
Quinta-feira, F1M, F1T e F2TA 

ESTUDANDO OS ANIMAIS COM MÚSICA 

As crianças da Turma do Primeiro 



deste ano gostoso! 

E O MUNDO NÃO SE ACABOU 

A F2TB esteve se dedicando, mui-
to, aos ensaios para o espetáculo de 
final de ano. Ouvimos bastante a nos-
sa música e cantamos procurando 
marcar o ritmo com palmas. Aprovei-
tamos para conhecer o fato que inspi-
rou Assis Valente à compor essa can-
ção. Nos divertimos imaginando como 
algumas pessoas puderam acreditar 
que o mundo ia se acabar e conversa-
mos sobre como essa ideia costuma 
rondar o imaginário de todos nós... 
Afinal, "anunciaram e garantiram que 
o mundo ia se acabar...." E vocês, o 
que fariam se soubessem que o mun-
do ia realmente acabar? 
Começamos a enviar alguns mate-

riais que não serão mais utilizados. 
Esta semana fo i  a vez  da 
"Cruzadinha", do Atlas e do caderno 
de Projeto. O livro "Fábulas" e "O 
mundo mágico de Marc Chagall" tam-
bém não precisam mais vir para esco-
la. 

OUTRAS HISTÓRIAS 

Na F2TA, temos aproveitado as últi-
mas semanas de aula para apreciar 
histórias como as do divertidíssimo 
livro "Fabulário", de Julies Lester, e 
"Fábulas", de Lieu Tolstói. Os próxi-
mos livros serão: "A Maior Flor do 
Mundo", de José Saramago, e "A Mu-
lher que matou os peixes", de Clarice 
Lispector. Achamos que as histórias 
sempre podem ser motivos de boa 
conversa com as famílias. 

SEBO DE MANHÃ 

Esta semana foi a vez da F2M brin-
car de Sebo. Enquanto o segundo a-
no se desprendeu de exemplares de 

suas coleções, a turma do Primeiro 
Ovo se esbaldou comprando e organi-
zando um acervo para a sala. Com o 
encarte nas mãos, os pequenos foram 
às compras, na sala do segundo ano, 
que estava muito esperto para operar 
com o dinheirinho de faz de conta e 
fazer promoções. 

E O SORVETE? 

Ainda não conseguimos ir à Cobal 
para comprar os sorvetes com o lucro 
da feira. Se a chuva ajudar, iremos na 
próxima semana. 

LEMBRETE PARA AS F4 

As F4 não podem esquecer de le-
var suas flautas para a festa. 

MULTIPLICANDO O TEMPO! 

Durante a semana, as F5 se dividi-
ram entre ensaios para a festa e algu-
mas propostas na sala. 
Com a apostila de literatura nas 

mãos, leram e conversaram sobre di-
ferentes tipos de texto. A F5MB falou 
sobre quadrinhos, a F5MA sobre poe-
sias e a F5T sobre fábulas. Junto às 
fábulas, os alunos da F5T exploraram 
os provérbios e seu sentido figurado, 
cheio de subjetividade. A dobradinha 
gerou uma ideia original: criar uma 
fábula cuja moral fosse um provérbio. 
As turmas também assistiram ao 

DVD "A Revolução dos Bichos", trazi-
do pela Clara Lessa, desde o tempo 
dos "Tempos de Repressão". A F5T, 
que havia lido o livro, matou a sauda-
de de Sr. Jones, Bola de Neve, Major 
e Napoleão (personagens da fábula 
de George Orwell). 
Para fechar a semana, todos traba-

lharam com o glossário do sistema 
reprodutor, lendo o poema "Certas 
Palavras", de Drummond. 

E, como ensina o "O Homem que 
roubava horas", estamos marcando 
nossa vida no tempo, vivendo nosso 
tempo presente por inteiro. Sábado é 
dia de festa! 

DE TODOS 
COLÔNIA DE FÉRIAS 

Kapim, mãe da Sofia (TCM) e do 
Antonio (TAM) e Flavinha (professora 
da TAM), divulgam sua Colônia de 
Férias, que funcionará de 11 a 29 de 
janeiro, incluindo culinária, artes, tea-
tro, capoeira, acrobacia, brincadeiras 
e muito mais. Rua Martins Ferreira, 
23, Botafogo. Inscrições: 2535-6181/ 
7862-7810. 

TRÊS MARUJOS PERDIDOS NO MAR 

Alberto Magalhães, pai da Alice, 
F5T, convida as crianças da Sá Perei-
ra para o lançamento de seu livro 
"Três Marujos Perdidos no Mar", com 
a participação da Irmãos Brothers 
Band, dia 13/12, às 11h, na Livraria 
Argumento, Rua Dias Ferreira, 417, 
Leblon. 

PERDIDOS 

Bento, da F3T, procura sua lente 
especial de leitura, um monóculo. E 
Rafael Rondineli, da F2TB, ainda está 
à procura de uma ararinha azul, de 
pelúcia, usada na Feira Moderna.  

16   BEATRIZ PASSOS G DE UZEDA        F3M 

17   RENATO LENT SANTOS                     PRO 

19   MARIANA HUE SOUTO MAIOR          PRO 

19   MARIA NAZARETH DE S SALUTTO   PRO 

19   FLORA GELUDA BERMAN                  F1M 

20   JOÃO FORTUNA DÍAZ                         F1M 

Aniversários 
de 14 a 20/12/2009 


