
pátio da frente, ocupando espaços desti-
nados às brincadeiras das crianças. Con-
tamos com a colaboração de todos. 

ALEGRIA NA AULA DE MÚSICA 
A Turma do Jacaré teve uma aula muito 

divertida. As crianças cantaram, dançaram 
e imitaram os bichos, acompanhadas pelo 
Jean que, além de tocar violão, fazia mui-
tas "macaquices" subindo na janela e pu-
lando no chão imitando o macaco e outros 
animais. Tem sido uma delícia presenciar 
a interação desse grupo. 

BICICLETA NO PARQUE 
No passeio ao Parque dos Patins, a 

Turma da Bicicleta se refrescou tomando 
deliciosos picolés que o Pedro trouxe para 
dividir com o grupo. Felizes por estarem 
passeando juntas, as crianças se esbalda-
ram pedalando e apostando corrida nas 
bicicletas e velocípedes. Esse dia vai ficar 
na memória de cada um. Afinal, quem 
nunca havia andado de bicicleta pôde ex-
perimentar, e quem precisou de ajuda pa-
ra pedalar pôde contar com os amigos. 

PRAÇA PARIS 
O ponto alto da semana foi o passeio à 

Praça Paris. As crianças da Turma da 
Pracinha percorreram e correram a praça 
de ponta a ponta. Brincaram de amareli-
nha, corda e não se esqueceram de varrer 
e cuidar do espaço. As estátuas, principal-
mente as dos felinos, foram muito admira-
das, deixando alguns até receosos... Seri-
am de verdade? As podas geométricas 
dos ficus também foi motivo de grande 
curiosidade. Fizemos piquenique na gra-
ma, à beira do lago. O dia estava lindo e a 
fonte nos presenteou com um arco-íris. 
Foi um momento "mágico"! 

MISTÉRIO NA PAISAGEM 
Na semana passada, a Turma da Pai-

sagem recebeu uma caixa misteriosa. In-
vestigando o que havia dentro encontra-

PARA TODOS 
QUINTA-FEIRA TEM AULA 

Para cumprir os 200 dias de aula preci-
samos fazer algumas escolhas. Uma de-
las foi funcionar no dia 1 de abril, quinta-
feira santa, feriado tradicional nas escolas 
católicas. Abril é um mês bastante entre-
cortado. Teremos ainda os feriados de 21, 
quarta-feira e 23, sexta-feira com a quinta-
feira enforcada. 

E A CAMPANHA CONTINUA 
Muitas conversas nas Tribos, participa-

ções nos Fóruns, cartazes e slogans, que 
a partir da próxima semana compõem o 
mural de entrada do Ensino Fundamental, 
prometem trazer soluções para os proble-
mas de trânsito na rua da escola. Sejam 
cuidadosos. As crianças vão ajudar! Algu-
mas pessoas já observaram melhora. 
Continuem colaborando. 

LISTA DE TELEFONES 
Estamos enviando as listas de telefone. 

Muito já se discutiu sobre as vantagens 
desse instrumento para a socialização das 
crianças e sobre as questões de seguran-
ça que se desdobram a partir desse envio. 
Optamos por uma lista apenas com o pri-
meiro nome da criança, a primeira letra do 
segundo nome e o telefone de casa. Com-
pletar essa lista com nomes dos respon-
sáveis, emails e celulares fica por conta 
de cada um. Desejamos a todos bons en-
contros e programas fora da escola. 

A HORA DO PLANETA 
Amanhã entre 20h30 e 21h30, o Brasil 

participa da Hora do Planeta. Das moradi-
as mais simples aos maiores monumen-
tos, as luzes serão apagadas por uma ho-
ra, para mostrar aos líderes mundiais nos-
sa preocupação com o aquecimento glo-
bal. A Hora do Planeta começou em 2007, 
em Sidney. Em 2008, 371 cidades partici-

param. No ano passado, quando o Brasil 
participou pela primeira vez, o movimento 
superou todas as expectativas. Centenas 
de milhões de pessoas em mais de 4 mil 
cidades de 88 países apagaram as luzes. 
Monumentos e locais simbólicos, como a 
Torre Eiffel, o Coliseu e a Times Square, 
além do Cristo Redentor, o Congresso Na-
cional e outros ficaram uma hora no escu-
ro. Em 2010, com a sua participação, va-
mos fazer uma Hora do Planeta ainda 
mais significativa! 

Para mais informações, acesse www.
horadoplaneta.org.br 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19  

CARRINHOS DE BEBÊ 
Pedimos aos pais que costumam trazer 

seus filhos em carrinhos de bebê, que os 
levem de volta para casa, pois não temos 
espaço para guardá-los. O que fazemos, 
quando isso acontece, é acomodá-los no 
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pegou um taxi para o aeroporto” 
Carolina 

Algumas crianças lhe escreveram pe-
dindo que venha nos visitar. 

UM PASSEIO JUNTOS 
"A Turma da Rua fez um passeio em 

volta do quarteirão. Vimos carros parados, 
árvores bonitas, faixa de pedestre, sinais 
e placas de trânsito, bicicletas, cami-
nhões, ônibus, prédios, casas, restauran-
tes, uma escola pública e a Pereirona, u-
ma loja de doces chamada Cake e Cia e 
uma pracinha que fica no Largo dos Le-
ões. Também tiramos uma foto com o ga-
ri. 

O passeio foi muito legal!" 
Texto coletivo 

Na próxima quarta-feira faremos um 

mos teias de aranha, chapéu e roupa de 
bruxa, livros, fotografias e uma carta e um 
cartão postal com o endereço da nossa 
escola. Para a surpresa de todos, a carta 
havia sido escrita pela bruxa Onilda. As 
crianças ficaram empolgadíssimas com os 
presentes e aceitaram o seu convite para 
conhecer Paris, primeiramente através de 
seu livro, onde relata as confusões que 
aprontou na cidade. O grande mistério foi 
descobrir como ela chegou e foi embora 
sem que ninguém visse. 
 

“Ela tomou uma poção mágica e ficou 
transparente” 

Sofia M. 

“Ela foi parar na capa do livro” 
Lourenço 

“Ela se transformou numa velhinha e 

"tour", de ônibus, para ver de perto alguns 
lugares como mercado, feira, igreja, pra-
ça, hospital. Ainda estamos escolhendo 
um lugar para o lanche, que será coletivo. 

VISITA DA VOVÓ YAIÁ 
A Turma da Tinta recebeu a visita da 

Yara, a vovó Yaiá da Sofia M. E assim, 
carinhosamente, toda a turma também a 
chamou. Ela fez uma oficina de tintas e 
ensinou uma das formas de prepará-las. 
Os pequenos se empenharam e, com a-
tenção, seguiram passo a passo suas ins-
truções. Curtiram as experimentações e 
se orgulharam ao constatar que suas mis-
turas haviam ficado "no ponto" e dado cer-
to! Também lhe contaram algumas coisas 
que já sabiam sobre as tintas. 

Na próxima terça-feira faremos um 

Turma do Bonde no bondinho do Santa Marta (mais fotos no “site”) Vovó Yaiá na Turma da Tinta 

Turma do Jacaré na aula de Música  Turma da Bicicleta no Parque dos Patins (mais fotos no “site”) 



"tour", de ônibus, pela zona sul, com má-
quina fotográfica e filmadora, para fazer 
registros através dos olhares das crian-
ças. Buscaremos apreciar as artes urba-
nas e explorar as marcas de tinta organi-
zadoras da cidade como as pintadas no 
asfaltos, placas de trânsito e também a 
pintura das construções. Depois, numa 
paradinha no parquinho da Escola Pedro 
Ernesto, faremos um piquenique e obser-
varemos os "graffitis" que enfeitam o muro 
da escola. 

OFICINA DE SUCATA 
Francisco T. chegou à escola trazendo 

um bonde de sucata que havia feito em 
casa. Ao mostrar sua produção, na rodi-
nha, para os amigos, todos manifestaram 
o desejo de fazer o mesmo. A Turma do 
Bonde passou a semana envolvidíssima 
em uma oficina para criação de transpor-
tes feitos com sucata. O resultado do tra-
balho será exposto no pátio de entrada da 
escola. 

VISITA À SANDRA 
A Turma do Bonde, pesquisando sobre 

a cidade, entrevistou os funcionários da 
escola para saber como iam e vinham pa-
ra o trabalho. Sandra, moradora do Santa 
Marta, disse que vinha de bondinho. Isso 
despertou forte curiosidade nas crianças e 
resultou na marcação de uma visita à sua 
casa. Nessa visita, conhecem o bondinho, 
vêem nosso bairro de cima e aprendem o 
quão desigual é a nossa sociedade. Para 
nós, um trabalho como o que sempre ten-
tamos fazer, calcado num projeto e abrin-

de, considerada uma área urbana de 
grande porte, levantaram curiosidades e 
questões que darão o rumo do nosso pro-
jeto. Algumas perguntas: 
 

"De onde vem a água e como chega à 
nossa casa?" 

"Para onde vai a água que jogamos pe-
lo ralo?" 

"Quantos anos tem o Rio de Janeiro?" 
"Como era o Rio antes da chegada dos 

portugueses?" 
"Quem teve a ideia de fazer os túneis?" 
"Como são construídos os prédios?" 

 

Foi bastante difícil e desafiadora a tare-
fa de categorizar as perguntas que chega-
ram, mas nossos meninos e meninas con-
seguiram estabelecer critérios e, com a 
nossa ajuda, organizaram as questões. O 
próximo passo será discutir o que priorizar 
para começarmos a conhecer alguns ele-
mentos da estrutura de uma grande cida-
de, tomando o Rio de Janeiro como exem-
plo. 

Ainda nesta semana, as crianças das 
F2 tiveram uma animada aula de Expres-
são Corporal. Fizeram movimentos de 
dança e estátua, experimentando o efeito 
da sombra e da luz em um tecido. 

MATEMÁTICA NAS F3 
As F3 seguem com bastante trabalho: 

situações-problema, desafios, jogos e, a 
grande novidade, o ábaco. 

Nos problemas, as crianças confrontam 
as diferentes estratégias de resolução; 
nos desafios e jogos encontram estímulo 
para desenvolver o raciocínio lógico-

Turma da Rua na volta ao quarteirão (mais fotos no “site”) Turma da Pracinha na Praça Paris (mais fotos no “site”) 

do questionamentos. Como quase todas 
as coisas, a interpretação dessa atividade 
depende dos olhos de quem vê: um traba-
lho pedagógico, um trabalho político, uma 
combinação dos dois, ou uma atividade 
inadequada, como disse quem não apro-
vou o programa. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29  

TINTA NA ESTRADA 
As crianças da Turma da Estrada têm 

conversado sobre as formas de desloca-
mento nas cidades e os meios de trans-
porte que foram inventados para nos levar 
de um ponto a outro. Motivadas por esse 
tema, produziram lindos trabalhos de ar-
tes, escolhendo um transporte para pintar 
e colando suas fotos como condutores. 
Aproveitamos para fazer um registro escri-
to do nome desses transportes. 

REUNIÃO DE PAIS DE F2 
Na segunda-feira depois da Semana 

Santa, às 18h15, teremos um encontro 
sobre as novidades e desafios das F2. As 
reuniões serão separadas por turma e 
conduzidas pela professora de Projeto em 
parceria com a Orientadora do turno ou 
Coordenadora Pedagógica. 

SOBRE A CIDADE 
O que você quer saber sobre a nossa 

cidade? Foi a pergunta que mobilizou as 
crianças das F2 durante a semana. Para 
investigar o funcionamento da nossa cida-



matemático, o auxílio na aquisição de re-
gras, além de favorecer uma atmosfera 
lúdica. 

O ábaco, uma das mais antigas máqui-
nas de calcular, é usado para facilitar os 
cálculos. Causou surpresa para uns, curi-
osidade em outros, mas o principal objeti-
vo é que as crianças se apropriem desse 
recurso como mais um material de apoio. 

JOGO DO CARACOL 
Nas aulas de Matemática, em meio a 

tantas resoluções de problemas e contas 
de somar e subtrair, o aprendizado de um 
novo jogo alegrou a meninada das F4. O 
Jogo do Caracol diverte e estimula as cri-
anças a usarem o cálculo mental e a faze-
rem multiplicações. 

As regras estão registradas no caderno 
e junto delas está colado um tabuleirinho 
para que o jogo possa ser jogado em casa 
com toda a família. Não percam essa farra 
e boa sorte! (fotos no “site”) 

PROBLEMAS NAS F5 
As turmas do Quinto Ano discutiram o 

procedimento mais usado nas aulas de 
Matemática: resolver problemas! Reuni-
ram as dicas e o passo a passo num rotei-
ro que vai para o caderno. 

Para colocá-lo em prática, começaram 
uma atividade chamada Maratona de Pro-
blemas, uma apostila com 54 problemi-
nhas para serem resolvidos durante um 
jogo de percurso. 

A BIBLIOTECA 
Nas F5 temos conversado sobre as 

práticas de leitura, especialmente as relei-
turas relacionadas à nossa biblioteca. O 
nosso desejo é transformar a atividade de 
empréstimo em algo realmente significati-
vo. Para alguns, ela mais parece um ato 
mecânico, de pouco compromisso, o que 
muitas vezes redunda na escolha de um 
livro pouco desafiador, pouco atraente, em 
nada relacionado aos próprios interesses. 
Em um dos nossos encontros para discutir 
a questão, combinamos um tempo maior 
para renovação do empréstimo como uma 
das estratégias para lançarem mão de 
títulos mais ousados; terão mais tempo 
para a leitura e devolução, além da opor-
tunidade de retirarem outro, no caso de 
não gostarem da leitura iniciada. Percebe-
mos que ao iniciar o pequeno estudo so-

bre Lobato, a partir do documentário, já 
provocamos em algumas crianças o dese-
jo de buscarem, na biblioteca, obras do 
autor. Contamos com as famílias, valori-
zando e nos ajudando a problematizar as 
escolhas. 

AS F6 NO CORAL 
É um prazer a participação de alunos 

das F6 no Coral. O desejo de participar de 
uma atividade opcional é, para nós, um 
retorno positivo do trabalho. Mais amadu-
recidos e experientes, além de continua-
rem a desenvolver seu potencial musical, 
poderão assumir um papel especial, apoi-
ando os menores e estabelecendo maior 
parceria com o regente. 

Iniciaremos no dia 6 de abril. Para que 
possamos alcançar esses objetivos, preci-
samos estabelecer algumas regras para o 
bom funcionamento e aproveitamento da 
atividade que estão sendo enviadas em 
circular para os que responderam positiva-
mente ao convite. 

O QUE AS CIDADES NÃO TÊM? 
Nas últimas aulas de Ciências lemos o 

texto “De pergunta em pergunta” do livro 
"Gente, bicho, planta, o mundo me encan-
ta", de Ana Maria Machado, que nos ajuda 
a entender como um cientista, utilizando o 
método científico, fez para resolver um 
problema de uma cidade no interior da 
Inglaterra. Construímos uma tabela para 
destacar como foi realizado cada procedi-
mento do método. 

Na pesquisa sobre a nossa cidade, os 
alunos da F6MA trouxeram vários proble-
mas importantes, revelando-se antenados 
com a campanha deflagrada pela escola, 
demonstrando uma acentuada preocupa-
ção com o trânsito, que anda bem compli-
cado mesmo... 

Na próxima semana será a vez de ouvir 
os problemas observados pela F6MB. 

Os próximos passos serão estudar es-
ses problemas e levantar dados. Conta-
mos com as famílias que queiram ajudar. 

PORTUGUÊS NAS F6 
Iniciamos o trabalho com o livro didáti-

co, seguindo os temas que se referem às 
mudanças e à pré-adolescência. Os alu-
nos participaram contando suas experiên-
cias. Trabalhamos com poesias e textos 
jornalísticos. Com as informações de uma 

entrevista, proposta pelo livro, produziram 
um texto narrativo sobre a pré-
adolescência. Retomamos as noções de 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
Na Gramática, tratamos de prefixos e gí-
rias. 

Na Biblioteca, no clima da campanha 
de atenção ao acervo, assistiram a um 
breve vídeo sobre como cuidar de um li-
vro. O ponto alto foi a dinâmica "Meu livro 
inesquecível". Cada um trouxe um livro 
que tinha a ver com a sua história. Um 
livro de infância, um presente, uma histó-
ria inesquecível, o primeiro livro que se leu 
completamente. Com muita ansiedade 
todos quiseram compartilhar suas histó-
rias através de leituras e afetos. Houve 
récita de poemas, leituras coletivas e con-
versas sobre autores e livros. 

O Projeto da escola está chegando de-
vagar: vamos escrever uma antologia so-
bre "As cidades". Começamos pelo estudo 
e descrição de ambientes e personagens 
em textos narrativos, produzindo-os a par-
tir de uma imagem de um habitante e um 
ambiente em uma cidade. 

PODE ME DAR UMA CARONA? 
Tentamos trazer um pouco das experi-

ências das aulas de Teatro para as aulas 
de Inglês das F6. A partir do tema “Can 
you give me a lift home?", Você pode me 
dar uma carona para casa?, os alunos 
criaram pequenos diálogos para combinar 
uma carona. Para isso, além de fazerem 
perguntas básicas como “Onde você mo-
ra?” e “A que horas você vai para casa?”, 
criaram diferentes situações e puderam 
praticar a oralidade de uma forma descon-
traída. (fotos no “site”) 

29 ANTONIO TEIXEIRA ESTELLITA LINS F1T 
29 JULIA DUARTE BRANDÃO JAYME F6MA 
30 JOAO RIBEIRO BETI F2T 
31 BRUNA RIBEIRO A MAGALHÃES F4T 
31 LUIS FURTADO DE M BELLAS F4T 
31 LUIZA DINIZ SCARPA F6MB 
31 MARIA DINIZ SCARPA F6MA 
 

1 ALICE GASTAL FERRARI F3TA 
2 MARIA FERNANDA V FRANÇA MOSS TBM 
3 DORIS BRAGATTO MARAJO F2MB 
4 GIOVANA CARVALHO B DA SILVA F4T 
 

Aniversários 
de 29/3 a 4/4/2010 


