
em conversas animadas, o que é, o que e-
xiste e o que mais gostam na cidade. 

Para fortalecer essa escolha, "viajamos", 
através de um vídeo, até Bremen, na Alema-
nha e lemos a história “Os músicos de Bre-
men”, recontada por Ruth Rocha. Já fizemos 
uma lista bem grande de sugestões. Na pró-
xima semana, por meio de uma votação, se-
remos batizados. 

PRIMEIROS PASSOS 
A TBM começa a traçar seu caminho para 

as pesquisas do semestre. A gravura da ale-
mã Uta Geub, inspirada na fábula "Os músi-
cos de Bremen", dos irmãos Grimm, nos pro-
porcionou momentos de muita conversa e 
suscitou o desejo de saber mais sobre a his-
tória dos quatro animais. Com olhos e ouvi-
dos bem abertos escutaram o conto com 
atenção e, no telão, viram imagens de Bre-
men, na Alemanha, apreciaram sua arquite-
tura e conheceram a estátua feita em home-
nagem a essa história. 

TURMA DA PAISAGEM 
Depois de uma disputa apertadíssima, a 

TCT escolheu seu nome. Agora somos Tur-
ma da Paisagem! Com nome tão sugestivo, 
ideia da Sofia P. e de sua família, certamen-
te exploraremos muitas paisagens da nossa 
cidade e de tantas outras espalhadas pelo 
mundo. 
 

PARA TODOS 
VALORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Quantos mantemos o hábito de frequentar 
bibliotecas? Quantos percebemos o livro co-
mo um bem que pode ser compartilhado? 
Quantos construímos o prazer e a necessi-
dade de leitura? No último informe, procura-
mos refletir sobre as funções da biblioteca 
escolar e a importância da leitura na forma-
ção de nossas crianças. É possível fazer os 
livros passarem de mão em mão, de sala em 
sala, mas também valorizar o acervo como 
um todo? Percebemos que nem todos reco-
nhecem nossa biblioteca como um espaço 
construído e mantido por todos, família, alu-
nos, equipe e instituição. Reconhecemos 
que, muitas vezes, o cuidado com os livros, 
o compromisso com a devolução e o contro-
le sobre os empréstimos deixam a desejar. 
Por isso, redobraremos as atenções e lança-
mos uma campanha que pode favorecer a 
consciência de todos sobre a importância 
desse espaço como um patrimônio comum, 
que pode e deve ser melhor preservado. 

Além da lembrança sobre a contribuição 
anual, pedimos que alunos, pais e professo-
res olhem suas estantes e seus baús. Não 
há nenhum exemplar da biblioteca esqueci-
do em casa? Na escola, desenvolveremos 
diferentes atividades que fomentem essa 
discussão entre as crianças. Contamos com 

a parceria das famílias ajudando na busca 
de estratégias que possam trazer maior su-
cesso para a campanha. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

BRINCANDO E FAZENDO AMIGOS 
As crianças da TAM estão a cada dia 

mais familiarizadas com o novo espaço. 
Chegam felizes na escola e, algumas, já nos 
perguntando por algum brinquedo ou brinca-
deira vivenciada no dia anterior. Muita canto-
ria e brincadeira com bolas e fantoches têm 
atraído nossos pequenos, que nos conquis-
tam com suas particularidades e sorrisos. 

QUEM É O JACA? 
A TAT está a cada dia mais feliz. Nossos 

pequenos brincam a valer com os persona-
gens de fantoche que circulam conosco, 
contando histórias e cantando, pelos diver-
sos espaços da escola. Se em casa as crian-
ças estiverem perguntando pelo “Jaca”, sai-
bam que ele é o nosso companheiro de to-
dos os dias que convida a dona formiguinha 
para passear, divertindo as crianças com 
suas cantorias! 

NOME A VISTA 
O envolvimento com o tema "Cidades" é o 

que tem motivado as crianças para a esco-
lha do nome da turma. Estamos explorando, 
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norme burburinho com as novidades no es-
paço da escola e nas turmas, começou o 
desejo de experimentar os novos materiais e 
vivenciar outros desafios. 

Pedimos a quem ainda não trouxe algum 
dos materiais solicitados que providencie o 
mais depressa possível. Não esqueçam de 
identificá-los. Qualquer dúvida entrem em 
contato com a coordenação. 

REUNIÃO DE PAIS 
A reunião de pais novos do Ensino Fun-

damental I será na segunda-feira, 15 de mar-
ço. Às 18h, os pais novos de F2, F4 e F5 
poderão esclarecer suas dúvidas. A orient-
ção e a coordenação apresentarão alguns 
aspectos sobre a rotina e funcionamento da 
escola. Às 19h30, receberemos todos os 
pais de F1 para uma conversa sobre a nova 
rotina e os desafios que se iniciam. O encon-
tro também se destina aos pais dos alunos 
vindos das Pereirinha. 

GRAFITES NAS CIDADES 
Para envolver as crianças da F1M com a 

temática das cidades, iniciamos uma conver-
sa sobre as imagens da capa da agenda e 
trouxemos outros grafites pintados em cida-
des de diferentes países. Para fomentar a 
discussão, fizemos as seguintes perguntas: 
Onde essas obras foram pintadas? Vocês já 
viram algumas delas no caminho de casa até 
a escola? Alguém permitiu que elas fossem 
pintadas ali? 

Nicolas logo quis expressar sua opinião 
nos falando "só podemos pintar coisas boni-
tas nos muros, as feias são proibidas", o que 
gerou uma enorme discussão que ainda será 
retomada outras vezes. No final, fizemos um 
desenho no caderno imaginando que a folha 
de papel era um muro da nossa cidade. 

MATEMÁTICA! 
As crianças da F2T têm curtido as aulas 

de Matemática. Conversamos muito sobre 
os "Números da nossa vida" (datas impor-
tantes, medidas que nos identificam, núme-
ros de telefone, quantidade de irmãos, brin-
quedos, primos etc). As crianças fizeram um 
texto sobre os seus números no caderno e, 
daí, pudemos iniciar uma discussão sobre as 
regularidades do nosso sistema numérico. 

Depois, foi só registrar as novas informa-
ções em um cartaz na sala de aula que ser-
virá como consulta no futuro. 

PERCEBENDO A CIDADE 
No dia primeiro de março, aniversário da 

Cidade do Rio de Janeiro, a F1T começou o 

"Quando a gente sobe uma montanha e 
olha lá embaixo, o que a gente vê é a paisa-
gem!".                                       Pedro 

Na próxima quinta-feira, para comemorar 
a escolha, a TBT fará um passeio às Painei-
ras para apreciar, lá de cima, a paisagem da 
nossa Cidade Maravilhosa. O lanche será 
individual e deve vir em apenas um pote 
marcado com o nome. 

ESCOLHA DO NOME 
Turma da Rua foi o nome escolhido pelas 

crianças da TCM. Com maioria absoluta, não 
foi preciso segundo turno e partimos direto 
para o abraço comemorando a nossa primei-
ra grande decisão. Que venham outras! 

TURMA DA TINTA 
Numa animada votação, as crianças da 

TDM escolheram um nome para o grupo: 
Turma da Tinta. Todas foram convidadas a 
conhecer “O livro das tintas”, de Ruth Rocha 
e Otávio Roth, que conta que a tinta é um 
material que faz parte do nosso cotidiano 
desde a pré-história, fazendo uma retrospec-
tiva da história das tintas. Interessadas pelo 
tema, apreciaram imagens de pinturas ru-
pestres produzidas com tintas extraídas de 
elementos da natureza, compararam com 
pinturas de Tarcila do Amaral, precursora na 
utilização de cores fortes e temas do cotidia-
no brasileiro e suas imagens que retratam as 
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Ficaram impressionadas com a diferença de 
tons e com o quanto as cores podem valori-
zar as cidades. 

Brincaram também, com os amigos da 
antiga Turma da Chuva! Contaram as novi-
dades, pularam de alegria e se abraçaram 
carinhosamente. 

VIVA O BONDE 
A TDT ganhou novo nome e agora se 

chama Turma do Bonde. 
Depois de uma primeira reflexão sobre o 

que podemos encontrar em uma cidade, as 
crianças sugeriram diversos nomes relacio-
nados ao tema. Num primeiro turno elimina-
mos os menos votados. No dia seguinte, fi-
zemos a grande votação. O nome bonde, 
sugerido por Joaquim José, foi o campeão! 

A eleição foi disputada, mas no final todos 
embarcaram no mesmo bonde! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

LISTA DE MATERIAL 
Depois de duas semanas de aula, do e-

trabalho com o projeto. Faltou o bolo, mas 
cantamos parabéns com empolgação. Nosso 
objetivo é aguçar os olhares para as cida-
des. Partimos do universo deles instigando-
os a observarem os trabalhos artísticos fei-
tos nos muros, prédios e calçadas. Na sala 
de computadores, vimos imagens de grafites 
pintados em paredes de diferentes países. 
Também temos compartilhado muitos conhe-
cimentos sobre o Rio de Janeiro: Em que 
bairro moram? Que lugares conhecem? Por 
onde passeiam? 

AQUECENDO OS MOTORES 
A F2MB está, a cada dia, se apropriando 

melhor da nova rotina. Depois de conhecer 
as novidades, iniciamos algumas conversas 
sobre as cidades para saber o que as crian-
ças pensam a respeito. A semana começou 
com um "clip" de “Cidade Maravilhosa” para 
comemorarmos os 445 anos do Rio de Ja-
neiro. Depois, tivemos vários debates: O que 
as cidades têm? Quais as características 
das cidades visitadas em suas últimas via-
gens? Quais as diferenças entre os lugares 
que conheceram? Foram questões dispara-
doras das descobertas que estão por vir... 

AS MARAVILHAS DO RIO 
"A cidade do Rio de Janeiro comemorou 

seus 445 anos no dia 1º de março de 2010 e 
decidimos homenageá-la escrevendo sobre 
alguns dos lugares de que mais gostamos: 

O Cristo Redentor é feito de pedra sabão 
e fica lá no alto do morro do Corcovado, nós 
descobrimos que ele foi eleito uma das 7 
novas maravilhas do mundo. Outro lugar que 
gostamos muito de visitar é o Pão de Açú-
car, porque a vista é linda, dá para ver o Rio 
de Janeiro quase todo! Também adoramos 
as praias, elas vivem cheias de gente, por-
que o carioca adora se refrescar no mar, 
brincar na areia e praticar esportes como 
volêi, futvolêi e frescobol. " 

F2MA 
Estamos preparando um mural com aqua-

relas do Rio. 

NOVIDADE DA SEMANA 
As F3 manusearam cuidadosamente o 

livro de matemática adotado, se aproxima-
ram dos aspectos gráficos e gostaram por-
que tem muito colorido, desenhos, números 
e mais números. 

DAS ALDEIAS ÀS METRÓPOLIS 
Em nossas primeiras conversas sobre o 

projeto institucional, as crianças das F4 de-
monstraram grande interesse em conhecer 



muitas cidades. 
Motivadas por essa grande curiosidade, 

ilustraram a capa do caderno de projeto com 
imagens de diferentes cidades trazidas de 
casa. 

Todos se mostraram solidários, comparti-
lhando os materiais trazidos e suas ideias. O 
caderno ficou bem bonito e traz na capa, 
para identificação, uma fotografia de cada 
um. 

Na Cidade Tem... 

Criança / cemitério / rua / fábrica / hospi-
tal / pessoas / movimento /feira / igreja / mer-
cado / música / cultura / museu / 

trabalhadores / favelas / comunidade / 
eletricidade / poluição / cidadão / carros / 
prefeito / polícia / crime / calçada / lixo / árvo-
res / shopping / bairros / trânsito / histórias... 

Nossa! São tantas histórias nas cidades... 
São tantas as cidades na História... 

LEWIS AND "THE TUBE" 
F4M recebeu a visita de Lewis, namorado 

da Júlia, irmã da Marina. 
Ele é inglês e veio falar sobre o metrô lon-

drino, mais conhecido como "the tube". 
Fizemos algumas perguntas em Inglês e 

várias em Português. 

interessantes, incluindo estimativas. Até que 
alguém falou da escala! Ainda não nos apro-
fundamos nos cálculos e na linguagem car-
tográfica, necessárias à leitura de mapas, 
mas a atividade revelou o quanto esses co-
nhecimentos despertam curiosidade! 

Discutimos, também, sobre as diferentes 
funções dos números e as crianças desco-
briram que estamos cercados deles. 

Na próxima semana todo mundo deve 
trazer a calculadora de bolso. Dêem prefe-
rência às mais simples! 

NOTÍCIAS DA F5T 
Nosso projeto de estudo ainda não está 

definido. Temos apostado em atividades de 
sensibilização e muitas conversas para des-
cobrir pistas dos interesses da meninada. 

O aniversário da Cidade teve destaque 
nas propostas da semana: leitura de notícias 
sobre a cidade, localização no mapa, con-
versas e registros sobre os seus encantos e 
sobre a ideia de se fazer uma cidade maravi-
lhosa. 

O que me encanta nesta cidade? 
 

"As maravilhosas garças pousando nos 
barquinhos da Urca."  

Pedro Werneck 

Capas caprichadas nas F4 

Legenda 

F3 explorando o livro de matemáticaq 

Descobrimos muitas novidades que de-
ram novas ideias para o nosso projeto. Por 
exemplo: vocês sabiam que em Londres e-
xistem 270 estações e no Rio de Janeiro a-
penas 32? 

"Thank you, Lewis! It was great!" 

RIO FAZ 445 ANOS 
A F4T, neste 1º de março, resolveu pre-

sentear a Cidade Maravilhosa com cartões. 
Assim, nossa cidade ganhou muitos pre-

sentes... 
Saúde, amizade, gentileza, luas cheias, 

abrigos, árvores, harmonia, paz, por do sol, 
ar puro, educação, fábricas sem fumaça e... 
até o Cristo ganhou um banho especial num 
SPA! 

É, cidade, muitas felicidades nesta data 
querida! 

MATEMÁTICA NAS F5 
As primeiras aulas de Matemática nem 

pareciam de Matemática. É que, para desco-
brir a distância entre a Áustria e a França e 
responder a uma tarefa, os alunos precisa-
ram abrir o atlas. Em que mapa podemos 
procurar? Mas exatamente que lugar na 
França? Usar a régua vai ajudar? Quem sa-
be como fazer? Apareceram ideias muito 



"Eu gosto do cheirinho do mar e também 
me encanto com o jeito relaxado das pesso-
as, por exemplo, andando de chinelos para 
todo lugar." 

Davi 
"Eu me encanto com as praias, suas pes-

soas, sua história, sua beleza e seu clima 
esquentadinho." 

Julia 
"Eu adoro o barulho do mar num domingo 

bem quente, o cheirinho da chuva numa se-
gunda chuvosa e de ir ao Parque Lage num 
sábado para brincar. É isso que me encanta 
na minha cidade." 

Antonia 
"Gosto das paisagens, de sentir o cheiro 

de chuva e ouvir o barulho do vento quando 
bate na minha casa. 

Téo 

MAS, AFINAL... O QUE É CIDADE? 
A F5M aproveitou as discussões geradas 

pelas imagens que trouxeram para ir apro-
fundando suas hipóteses sobre cidade. Per-
ceberam a diferença entre o que cada um vê 
sobre esse espaço e um tanto de sentimen-
tos controversos apareceram. Foi assim que 
cada um se inspirou para inventar a capa do 
seu caderno de projeto sustentada pela per-
gunta: o que eu vejo na cidade onde moro? 
Aos poucos, esse grupo caminha para co-
meçar a tentar entender o que faz de um 
lugar uma cidade. 

MATEMÁTICA E AS CIDADES NAS F6 
Começamos o ano animados! Todos es-

tão se saindo muito bem revisitando alguns 
conteúdos dos anos anteriores. Vamos, ago-
ra, trabalhar com operações inversas e o 
cálculo mental. Como a calculadora pode ser 
utilizada para nos ajudar no dia-a-dia? Dis-
cutiremos a questão e usaremos a maquini-
nha nas próximas aulas. 

Os alunos pareceram entusiasmados com 
o início da elaboração do projeto de Mate-
mática voltado para As Cidades: “Nós e a 
nossa visão matemática a respeito da nossa 
cidade”. 

Um dos objetivos é desenvolver a visão 
da matemática como componente curricular 
que dialoga com todas as áreas do conheci-
mento e não como um ramo à parte. 

Na primeira parte do projeto, cada um de-
verá fotografar um lugar de que mais goste 
(entrega na próxima segunda-feira). É impor-
tante que a foto seja recente e que cada um 
faça a sua. Selecionada, cada estudante 
deverá fazer um breve texto justificando a 

escolha. Em seguida, os alunos farão uma 
descrição matemática daquele ambiente, 
destacando o que cada parte daquele lugar 
pode falar tanto numérica como geometrica-
mente. 

Acreditamos que, com esse trabalho, tere-
mos excelentes frutos e muitas boas surpre-
sas. 

GEOGRAFIA 
Geografia, a arte de grafar a Terra.   
As aulas do sexto ano começaram com 

uma introdução ao Atlas. O objetivo princi-
pal: demonstrar que mesmo sem grandes 
orientações sobre como manusear esse ma-
terial, somos capazes de ler e extrair dos 
mapas um conjunto relevante de informa-
ções. O destaque ficou com a interpretação 
das imagens noturnas da Terra e do Brasil e 
a incrível descoberta sobre o que significa-
vam os pontos de luz possíveis observados 
na superfície terrestre em contraste com as 
“zonas escuras”. 

Começamos a desenvolver, também, o 
conceito de lugar, a parte do espaço geográ-
fico em que vivemos nosso cotidiano. Estre-
amos a sala de computadores utilizando o 
“Google mapas”. Identificamos a rua da Es-
cola e, depois, brincando com o “zoom”,  fo-
mos reconhecendo os espaços mais amplos 
a que a Rua Capistrano de Abreu pertence 
(bairro, cidade, estado, país, continente e 
mundo). Todos ficaram entusiasmados com 
a atividade e com as nossas primeiras no-
ções sobre a relação entre o local e o global.  

F6, O QUE É HISTÓRIA? 
Os alunos das F6 são muito participativos! 

Começamos debatendo a ideia de História, 
qual o ofício do historiador e que conceitos 
são importantes para a compreensão da dis-
ciplina. 

Assistiram a “O Surgimento das cidades”, 
do jornalista Marcelo Tas, e depois escreve-
ram sobre os temas abordados no vídeo. 
Após a leitura, concluíram que o vídeo nos 
ajuda a compreender o estudo da história já 
que nele havia diversos pontos de vista, e 
não uma única verdade absoluta. Inspirados 
por esta ideia, os alunos levaram para casa 
temas sorteados, para responderem ques-
tões simples, mas que nos levarão a discus-
sões sobre conceitos como: tempo, espaço e 
sujeito histórico. 

Pensando no nosso projeto As Cidades, 
iniciaremos o estudo do surgimento do ho-
mem na Terra, conhecendo algumas teorias 
sobre o tema e o contexto histórico de cada 

uma. 
Para isso, é muito importante que os alu-

nos assistam em casa, inaugurando a ses-
são pipoca de 2010, ao filme “A Guerra do 
Fogo”. Programamos para o dia 23 de março 
um debate sobre ele, que também tem sua 
importância nas aulas de Geografia e de Ci-
ências. 

MAIS UM OLHAR 
As aulas de Projeto do sexto ano começa-

ram com o filme "As Cidades - Das aldeias 
às megalópoles" - uma produção do Disco-
very Channel - Coleção Super Interessante, 
Abril. 

Lançando um olhar sobre a formação e a 
história das cidades, cada turma vai poder 
se organizar em dois grupos para, a partir de 
seus interesses, escolher até dois projetos 
de estudo com diferentes temáticas. Acredi-
tamos que, com as experiências adquiridas 
durante os anos de Sá Pereira, sejam capa-
zes de fazer um recorte no amplo assunto do 
Pojeto Institucional, elaborar perguntas e 
uma pequena defesa para suas escolhas. 

Para o desenvolvimento dos projetos pre-
cisarão de eficientes procedimentos de pes-
quisa em diferentes fontes e nossos encon-
tros serão o tempo e o espaço para essas 
aprendizagens. 

DE TODOS 
KINOMICHI 

Cristiana, mãe do Guido e do Gabriel La-
bouret, convida a todos para um aulão de 
Kinomichi para pais e filhos, amanhã, na 
Rampa, em Copacabana. Contato 3796-
7307. 

8     EDUARDO MONTEIRO SIDE LIMA     F1M 
8     LUISA ROCHA VON KRUGER            PRO 
8     MIA ARAUJO LIMA ROCHA                 TDM 
9     JOAQUIM GRAÇA J CAMPOS             TDT 
9     MARINA MACHADO DE O MENDESF6MA 
10   TERESA BERNARDELLI B ELIAS        F4T 
11   GABRIEL TYCO LABOURET               F5M 
12   ANTONIA MARIZ MAIA RIBAS             TBT 
12   PAULA HADDOCK L A MAGALHÃES  TDT 
12   TÉO GARCIA TAMM DE SÁ                 F5T 
13   HENRIQUE GARCIA L PICALLO         PRO 
13   YASMIN MARTINS AMADO               F2MB 
14   CLARA MILLER BAUMWORCEL         F4M 
 

Aniversários 
de 8/3/2010 a 14/3/2010 


