
num permanente ir e vir para uma leitu-
ra compartilhada com a família no fim 
de semana. Aprender a ler é, também, 
aprender a se apaixonar pelos livros, 
pelas histórias, e aprender a cuidar de-
les. 
Para isso, ano a ano, solicitamos a 

contribuição de livros tanto para o Ensi-
no Fundamental como para Educação 
Infantil, segmento no qual a perda é 
muito maior. Fazemos aquisições no 
início e ao longo do ano, tentando aten-
der às demandas dos projetos, estudos 
e pesquisas que vão surgindo. Criamos 
inúmeras estratégias de incentivo à lei-
tura e atividades para o empréstimo se-
manal da biblioteca. Como pretendemos 
que o acervo seja devorado por grandes 
e miúdos, o desgaste é inevitável, mas 
pode ser minimizado. Contamos com a 
parceria de vocês, orientando e estimu-
lando o seu bom uso e fomentando o 
compromisso com a devolução. Para 

PARA TODOS 
MESA REDONDA 
Na semana de planejamento nossa 

equipe teve a oportunidade de estudar, 
pesquisar sobre o Projeto Institucional 
“As Cidades”. Para isso, além das vá-
rias leituras, vídeos e discussões, con-
tamos com a parceria de pais de alunos 
e ex-alunos que nos ajudaram a organi-
zar as ideias e ampliar o olhar sobre o 
tema. Em uma mesa redonda Sergio 
Besserman, economista e ex-presidente 
do IBGE, pai do André e da Ana, ex alu-
nos, Viviane Mosé, filósofa e mãe do 
Davi F1T e Keila Grimberg, historiadora, 
professora e mãe da Carolina TCT e 
Tatiana F3TA, articularam aspectos e 
conceitos sobre o processo histórico de 
urbanização e suas transformações, o 
esgotamento dos recursos naturais, as 
soluções sustentáveis necessárias para 

o nosso bem estar e, ainda, nos leva-
ram a refletir sobre o importante papel 
que temos como cidadãos pertencentes 
a essa rede de relações que pode trans-
formar a tudo e todos. 
O tema terá muitos desdobramentos 

durante o ano e apontará uma multiplici-
dade de abordagens e vivências signifi-
cativas para nossos alunos. 
Todos estão convidados a serem 

nossos parceiros nessa aventura. 

BIBLIOTECA 
No acervo de nossa biblioteca estão 

muitas histórias. As dos livros e as da 
gente. Dedicatórias de alunos e ex-
alunos, alguns já longe, lembranças de 
projetos vividos e muitas ideias para o 
futuro... Também muitos livros em mau 
estado e alguns gastos de tanto passar 
de mão em mão. Eles circulam pela es-
cola, estão na biblioteca, na estante de 
cada sala, nas mochilas das crianças, 
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uma biblioteca muito mais espaçosa e 
uma sala exclusiva para as aulas de 
música, que recebeu um piano de cau-
da que pertenceu ao Antonio Sá Perei-
ra; temos um novo “campinho” e um es-
paço para jogos com pingue-pongue, 
totó e jogos de mesa. As crianças estão 
felizes e, na última Tribo de F6, disse-
ram que se sentiam em outra escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

ADAPTAÇÃO 
O trabalho na Pereirinha, nesse perí-

odo de adaptação, é instigante e desafi-
ador para todos os envolvidos: crianças, 
pais e professores. Pensar sobre ele é, 
acima de tudo, pensar em nossas crian-
ças como sujeitos ativos de seus pro-
cessos de aprendizagem, considerando 
suas particularidades e necessidades. 
É, também, falar de relações, encontros 
e parcerias significativas. Estamos to-
dos muito felizes com a chegada de 
nossas crianças e suas famílias. Sejam 
todos muito bem-vindos! 

PRIMEIROS MOMENTOS DA TAM 
O processo de adaptação dos peque-

ninos da TAM favoreceu o encontro das 
crianças e a descoberta do convívio 
num novo grupo social. As manhãs fo-

quem se interessar, publicamos no site 
o vídeo "Leitura na Escola", de 2006, 
abertura para uma palestra sobre o te-
ma, com o objetivo de divulgar nossas 
práticas pedagógicas que visam a for-
mação de leitores competentes. 
Para quem ainda não trouxe a contri-

buição literária, visitem a Livraria Mala-
sartes no Shopping da Gávea, a Livraria 
Ponte de Tábuas na Rua Jardim Botâni-
co, 585, ou a virtual Livraria do Solar 
<www.livrariadosolar.com.br>. Já acres-
centamos mais opções nas listas deixa-
das nessas livrarias. 

NOVIDADES NA ESCOLA 
No esforço de manter o espaço da 

escola bonito e em bom estado, investi-
mentos frequentes buscam trazer me-
lhorarias que favoreçam a qualidade do 
atendimento às nossas crianças. Porém 
só no recesso de verão é que temos 
tempo suficiente para fazer as obras de 
maior porte. Nessa virada de ano só pu-
demos iniciá-las em janeiro, devido à 
gripe que alterou o calendário nos obri-
gando a trabalhar até o Natal. Mesmo 
assim, conseguimos realizar bastante 
coisa. Na Pereirinha, pintamos a casa 
toda, fizemos uma cobertura no corre-
dor lateral, refizemos o emboço dos mu-
ros do pátio de trás e dos corredores 
laterais externos, instalamos mais um ar 
na sala do soninho, descupinizamos e 
reformamos o telhado que havia sido 
atacado pelos insetos, a biblioteca ga-
nhou computador com acesso à Internet 
e uma TV de tela plana. Livros e brin-
quedos foram também adquiridos. 
Na Capistrano de Abreu, além da pin-

tura geral, refizemos a impermeabiliza-
ção do terraço (nosso Pereirão) e parte 
de sua cobertura; na sala de artes, re-
movemos um antigo armário para ampli-
ar o espaço, o número de mesas e cria-
mos um almoxarifado especial para o 
material de artes; montamos uma sala 
de computadores com 16 máquinas, o 
que permitirá o trabalho em duplas, a-
brigando as turmas inteiras; ampliamos 
o salão, incorporando-lhe o espaço da 
antiga biblioteca. 
Na sede nova, além das salas de au-

la que abrigam as F4, F5 e F6, criamos 

ram permeadas por brincadeiras e can-
torias. Sorrisos, bochechas vermelhas, 
disputas por brinquedos, negociações e 
até mesmo a ameaça de um chorinho 
na hora de ir embora para casa, estive-
ram presentes. Nesse mundo que se 
descortina tem sido fundamental a par-
ceria dos responsáveis envolvidos no 
processo tornando, a cada dia, o ambi-
ente escolar mais prazeroso. Ao aceita-
rem os nossos convites ou ajuda, nos-
sos meninos e meninas começam a se 
sentir acolhidos, confiantes e mais se-
guros na escola. 

CHOROS, SORRISOS E ABRAÇOS 
Na TAT, encontros, reencontros e 

muita alegria! Aos pouquinhos, as crian-
ças começam a se familiarizar com os 
espaços da escola e a se despedir dos 
pais. No retorno do final de semana al-
guns chorinhos podem acontecer, mas 
não se preocupem. Daremos continui-
dade à adaptação do grupo investindo 
em relações recheadas de amor e muito 
carinho. 

REENCONTROS 
As tardes da TBT estiveram rechea-

das de muita diversão. As crianças, 
saudosas da escola e dos amigos, apro-
veitaram intensamente todas as ativida-
des propostas. Com beijos, abraços e 
alegres parcerias durante as brincadei-
ras, as mais antigas vivenciaram o reen-
contro com os amigos; as que vieram 
de outro turno e as que chegaram agora 
já se mostram bastante à vontade. Tive-
mos momentos deliciosos, nos refresca-
mos dando banho nos bichos de brin-
quedo, pintamos, colamos, fizemos bai-
le à fantasia e muito mais! 

PRAZER EM CONHECER 
É com prazer e satisfação que as cri-

anças da TBM chegam à escola. Nas 
brincadeiras no pátio e nas diferentes 
propostas na sala de artes o grupo vai 
se conhecendo e se envolvendo com as 
atividades. Muita cantoria tem marcado 
nossos primeiros dias! 

BOAS VINDAS PARA TCT 
O carnaval já passou mas a criança-



da da TCT começou a semana ao som 
de marchinhas na aula de música. Foi 
com uma gostosa batucada e muita 
cantoria que saudaram mais um ano 
que se inicia! 
Já começamos nossas conversas so-

bre o projeto "As Cidades" e estamos 
esquentando as discussões para a es-
colha do nome da turma. 

CAIXA SURPRESA 
Na TCM, as crianças estão muito em-

polgadas com a caixa surpresa que a pro-
fessora traz todas as manhãs. A cada dia 
uma novidade inspira e reúne a turma em 
busca de descobertas. Esta semana al-
guns objetos relacionados aos contos de 
fadas levaram a turma aos livros com su-
as histórias fantásticas. 

CURIOSIDADES 
As crianças da TDM têm se divertido 

com músicas, brincadeiras no pátio e, 
também, contando histórias e novidades 
sobre o que fizeram nas férias. Passea-
ram tanto que puderam dividir curiosida-
des sobre as cidades que visitaram. A-
proveitamos o bate-papo, brincamos de 
telefone sem fio com nomes de cidades 
e apreciamos imagens de diversas cida-
des do Brasil, algumas já conhecidas 
das crianças. 

"Nas outras cidades, as pessoas fa-
lam diferente, né? É um pouquinho de 
inglês?" 

Sofia C. 

UM BOM COMEÇO 
A criançada da TDT foi chegando de-

vagar, reconhecendo a turma nova, fa-
miliarizando-se com o espaço e a nova 
rotina. Com muitas brincadeiras, artes e 
histórias demos um primeiro e importan-
te passo. Todos estão mais à vontade 
para ousar novas parcerias e, aos pou-
cos, encontrar um lugar no grupo. Esta 
turma unida nos promete um ano de 
muitas alegrias e descobertas. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

RETORNO COM GOSTO DE ESTREIA 
Nosso primeiro dia de aula foi mesmo 

não temos funcionários disponíveis para 
cuidar das crianças antes das 7h15 e 
depois das 17h45, e aos pais do Sexto 
Ano que a saída é às 12h25. 

CHEGADA DA F1T 
Enquanto nos conhecíamos a partir 

de atividades como jogos, contação de 
histórias, desenhos e brincadeiras, as 
perguntas mais frequentes na sala e-
ram: "Quando vamos escrever? E a Ma-
temática? Teremos dever de casa hoje? 
Quando usaremos nossos cadernos?". 
Nossa turma está bastante animada 

para aproveitar as experiências desse 
novo segmento! Estamos muito felizes 
por passar essas tardes juntos! 

QUANTA NOVIDADE 
As crianças da F1M chegaram felizes 

e animadas na nova sede. Os olhares 
curiosos se misturavam com a alegria 
de conhecer esse novo espaço. Foram 
muitas conversas, brincadeiras e ativi-
dades. Fizemos um tour pela Pereirona, 
brincamos com os jogos da sala e nos 
divertimos a valer no pátio. 

COMO É BOM! 
Que delícia voltar das férias, reen-

contrar os amigos e professores. Nesta 
semana as F2 trataram de conhecer a 
nova rotina de meninos crescidos. Mui-
tos livros e cadernos para organizar, 
agenda para manusear e fazer anota-
ções importantes, e espaços novos para 
conhecer na escola. 
Além disso, muitas novidades das 

férias para serem compartilhadas nes-
ses primeiros dias. Viagens para cida-
des distantes e outras nem tanto. Que 
cidades foram visitadas pela meninada 
e o que havia de interessante por lá? E 
o que será que nos motiva a sair nas 
férias viajando por aí? Essa foi a per-
gunta das F2. 

AS CRIANÇAS DAS F3 
Ainda com o gostinho das férias, via-

gens, passeios e brincadeiras, nossas 
crianças estão surpresas e felizes com 
os novos espaços da escola. Muita cor-
reria no grande pátio e os olhinhos curi-
osos em direção à nova biblioteca e à 

especial. A abertura do novo segmento 
trouxe de volta das férias não só as cri-
anças, mas também muitos pais numa 
torcida contagiante. Para os alunos no-
vos que estão chegando às turmas do 
Fundamental I a entrada pode ter pare-
cido um tanto confusa, mas para nós, 
professores e direção, foi uma calorosa 
surpresa que nos motiva ainda mais pa-
ra esse novo desafio. Contamos com a 
manutenção dessa parceria! 

ENTRADA E SAÍDA 
Todo início de ano vivenciamos uma 

movimentação intensa nos horários de 
entrada e saída da escola. Muitas crian-
ças novas nos levam a lembrar alguns 
cuidados importantes para a segurança 
de todos. Nessa primeira semana, a en-
trada dos pais novos para buscarem 
seus filhos nas salas foi importante para 
promover uma maior proximidade com a 
escola e confiança nas crianças. A partir 
da próxima semana achamos que todos 
já podem aguardar seus filhos no por-
tão. O Zé Roberto, na portaria, conta 
com a ajuda das auxiliares de turno e 
das orientadoras nessa circulação. No 
entanto, é importante um pouco de or-
ganização dos pais ao solicitarem a 
chamada de seus filhos e paciência na 
espera das crianças, especialmente das 
turminhas dos menores. Os professo-
res, em sala, estão atentos ao chamado 
pelos alto falantes e procuram encami-
nhá-las sem muita demora. É importan-
te lembrar que vocês continuam sendo 
sempre bem vindos e quando tiverem 
qualquer assunto simples a tratar com a 
professora podem entrar para uma pala-
vrinha rápida. Pedimos, entretanto, que 
evitem esse contato entre os turnos. É o 
momento de maior circulação de alunos 
e exige muita atenção de todos. Tam-
bém contamos com o bom senso para 
não ocuparem muito o tempo das pro-
fessoras que precisam se dedicar às 
turmas. As auxiliares de turno (Rosi e 
Quedienne da manhã, e Vivi da tarde) 
podem resolver pequenos detalhes da 
rotina e as orientadoras estão sempre 
disponíveis para agendar encontros pa-
ra assuntos que precisam de uma aten-
ção maior. Lembramos aos pais que 



sala de música. Moema, João e Aninha 
inauguraram suas aulas com encontros 
muito especiais apresentando a Arte 
Urbana, a Flauta e o Hip Hop. 

APRESENTAÇÃO DA F5T 
A meninada da F5T já se conhece 

tanto que foi uma ótima brincadeira a-
presentar um amigo oculto para Julia, 
amiga nova, e também para a professo-
ra. São experientes na observação do 
outro, o amigo mal começava a ler e a 
adivinhação era rápida e certeira. 
 

"Inovador e diferente é assim que eu 
o descrevo. Quando preciso de ajuda 
sei que por você posso chamar. Seus 
brinquedos favoritos... basta falar em 
circo. 

Você tem um gosto diferente, por isso 
é inovador. Suas qualidades: mudando 
pra melhor é o que faz você ser querido 
por todos nós! 

Obrigada por ser meu amigo!" 
Dora, apresentando Rafael 

"Seu nome não pode ser mencionado 
se não eu estaria errado. 

Ela cria mundo como o Deus do céu, 
só que com lápis e papel. 

Gosto muito dessa pessoa, juntos fi-
camos numa boa." 

André, apresentando Luiza 
"Meu amigo é flamenguista, talvez o 

flamenguista mais camarada do Univer-
so. 

Ele é um amigão, gentil e engraçado. 
É uma ótima pessoa, acho que a úni-

ca palavra que define ele todo é: mara-
vilhoso." 

Helena, apresentando Miguel 

INGLÊS DAS F6 
Nas aulas de Inglês o alunos das F6 

falaram sobre seus sentimentos nesse 
período de muitas mudanças. Contaram 
como se sentem neste começo de uma 
nova etapa, cheios de expectativas e 
ansiedade. Em seguida, a tarefa foi pes-
quisar no dicionário expressões que tra-
duzem esse "estado de espírito". Muitos 
disseram que estavam felizes, outros, 
ansiosos ou nervosos, mas a palavra 
que prevaleceu foi “saudade”. Saudade 
da turma antiga, do amigo, da mochila 

leve... 
E os alunos acabaram descobrindo 

que na língua inglesa não há uma pala-
vra que corresponda à nossa 
"saudade", mas podem usar "I miss" se 
o coração apertar! 
A proposta de buscar uma imagem, e 

a tentativa de descrever seus sentimen-
tos, foram desafios que mobilizaram to-
do mundo. Depois, em roda, tentaram 
adivinhar os autores das produções 
num momento de muita descontração e 
integração. 

O QUE EU VEJO DA CIDADE ONDE 
MORO? 
A F5M está animadíssima com tantas 

novidades. Com uma brincadeira de a-
migo oculto, apresentaram à professora 
seus amigos de longa data e o Ignácio 
fez uma bela apresentação de si mes-
mo. Mas mesmo nesse clima ainda ini-
cial, já estão começando a se ambientar 
com o tema das cidades. Recolheram 
imagens que representam a forma co-
mo vêem a cidade onde moram. Alguns 
estão se programando para fazer esse 
registro através da fotografia. A inten-
ção é inventariar os diferentes olhares 
para sua cidade-moradia. O olhar de 
cada um nos ajudará a pensar sobre o 
projeto, entendendo quais são suas in-
quietações, suas perguntas e suas vi-
vências sobre o tema. Conheceram 
também o caderno do jornal que traz as 
informações sobre a cidade. Semana 
que vem vamos explorar algumas des-
sas imagens. 

LITERATURA E CULTURA NAS F6 
Começamos nossas aulas de Portu-

guês por ela: a palavra Palavra. Conhe-
cemos duas definições: a presente num 
dicionário comum e a dada por Adriana 
Falcão no livro "Dicionário de palavras 
ao vento". Depois, investigando a pala-
vra como matéria-prima da Literatura, 
nos aproximamos do conceito de míme-
ses / imitação, segundo Aristóteles. 
Conversamos sobre o que é imitar e o 
que o escritor "imita" quando cria arte 
através da palavra. Em sala, cada um 
sorteou um texto para análise e discus-

são e programamos uma produção em 
verso ou em prosa sobre o tema. 

NOVIDADE EXCLUSIVA DAS F6 
Nossos alunos de F6 escolheram su-

as próprias agendas onde, além de es-
crever suas particularidades, anotarão 
as tarefas de casa. Para preservar sua 
autonomia e privacidade, nossa forma 
de comunicação terá que mudar. Toda 
comunicação entre família e escola de-
ve ser enviada em folha avulsa e, quan-
do houver necessidade, deve ser assi-
nada, acusando o recebimento de am-
bas as partes. O professor não será 
mais o tutor da agenda dos alunos. Por-
tanto, devemos reforçar a responsabili-
dade deles na entrega dessas comuni-
cações. 

QUE CAIXA PRETA É ESSA? 
As primeiras aulas de Ciências das 

F6 foram marcadas por animação e cu-
riosidade. Primeiro debatemos sobre o 
que é Ciências. Depois realizamos uma 
atividade que gerou euforia e discussão: 
a experiência da “caixa preta”. Os alu-
nos observaram uma caixa de sapatos 
simples, fechada e coberta de papel 
preto, mas que possui um mecanismo 
interno misterioso. Foi lançado o desafi-
o! Em casa precisam planejar e tentar 
elaborar uma caixa que funcione como 
a apresentada. Esta é a primeira de u-
ma série de propostas que pretendemos 
desenvolver para aproximar os alunos 
do modelo científico de estudo e pesqui-
sa. 

1     EDUARDO GONÇALVES MARTINS F6MB 
1     FERNANDO CAIUBY ARIANI FILHO   PRO 
1     FRANCISCO WASH M LEVY                F4T 
2     DIANA CORRÊA V LEITE RIBEIRO  F6MA 
2     SILVIA IGLESIAS GOMES DE MATOSPRO 
3     PEDRO WERNECK BRANDAO            F5T 
3     RAFAEL BASSOUL DO OUTEIRO      TCM 
4     FELIPE NICOLAI DE SOUZA TENIUSTDM 
5     ANTONIO NUNES DA COSTA             F5M 
6     LETÍCIA DE Q M BADOFSZKY            F4M 
6     THEO BUARQUE DE HOLLANDA       TCM 

Aniversários 
de 1/3/2010 a 7/3/2010 


