
corre risco de extinção. Na próxima sema-
na, quando receberemos a visita do gato 
da Lia, vamos saber o que ele come, se 
ele brinca e quantos dedos ele tem... 

A BICICLETA E A BRUXA 
Na sala onde a Turma da Bicicleta lan-

cha tem uma teia de aranha enorme e u-
ma bruxa pendurada. A criançada, muito 
curiosa, quis saber mais sobre a misterio-
sa personagem. Descobrimos que foi feita 
pela Turma da Paisagem e resolvemos 
nos corresponder com eles para obtermos 
mais informações. Nas cartas que troca-
mos, ficamos sabendo que a bruxa se 
chama Onilda e que, no momento, está 
passando uma temporada em Paris, cida-
de que conhecemos na leitura de "Na ga-
rupa do Meu Tio". Na próxima semana, 
receberemos a visita do Sthéphane, pai 
da Sofia, que é francês, para aprender-
mos um pouco mais sobre Paris. 

VISITA À PAISAGEM 
A Turma da Paisagem recebeu a visita 

da Gabriela, mãe da Dora, que veio falar 
um pouco sobre Paris, já que elas mora-

PARA TODOS 
EMBARQUE E DESEMBARQUE 
Se você ainda não entrou na escola 

para ver, nos murais, os cartazes sobre a 
campanha do embarque e desembarque 
escolar, não perca tempo. As crianças es-
tão bastante mobilizadas e fazem esforço 
para colaborar imprimindo, em suas roti-
nas, um novo ritmo e mudando alguns há-
bitos dentro e fora da escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

VARRE, VARRE, VASSOURINHA 
A Turma da Vassoura vem desfrutando 

de momentos prazerosos. As brincadeiras 
se relacionam ao nome da turma e levam 
as crianças a explorarem o próprio corpo 
relacionando-o com o do outro. Munidas 
de vassourinhas, brincaram, dançaram e 
olharam para além da escola. No salão, 
apreciaram imagens da cidade e dos tra-
balhadores tão festejados pelo grupo: os 
garis. Caminhando ao ar livre, carimbaram 

seus pezinhos e pintaram utilizando vas-
souras. O contato descontraído com a tin-
ta proporcionou diferentes sensações. 
Pintaram mãos, braços e barrigas. 
Na aula de Expressão Corporal, Rober-

ta trouxe o vídeo "Brooms", do grupo 
Stomp, e foram instigados a usar a vas-
soura como instrumento de percussão, 
que parecem encantadas. 

PESQUISA PARA CASA 
Depois do universo dos jacarés, tão 

queridos pelas crianças, a Turma do Jaca-
ré vai iniciar uma nova pesquisa. Quere-
mos saber quais são os espaços públicos 
de nossa cidade que os pequenos costu-
mam frequentar. Pedimos que enviem, na 
próxima segunda-feira, fotos ou imagens 
que retratem esses lugares. 

FELINOS NA PRACINHA 
As estátuas dos felinos da Praça Paris 

despertou muito interesse. Explorando 
essa categoria de animais, já descobrimos 
a onça, a jaguatirica, o tigre, o leão, a pan-
tera e os gatos domésticos. Ficamos cha-
teados ao saber que o tigre-de-sumatra 
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de Gentileza pintadas nos muros. Tinha, 
também, um graffiti colorido e bonito da 
imagem dele. As palavras que escreveu 
são importantes para nós e para todos. 
Também conhecemos outros graffitis es-
palhados pela cidade e vimos as casas 
coloridas do morro Dona Marta. Repara-
mos que, nas ruas, as placas e as pistas 
são pintadas com tinta. Depois, fizemos 
um lanche saboroso no pátio da Escola 
Municipal Pedro Ernesto, corremos e joga-
mos futebol. Foi um passeio muito legal! 

Texto coletivo 

O BONDE NO DONA MARTA 
"Na quinta feira a Turma do Bonde foi 

passear no bondinho do Santa Marta, co-
nhecer a casa da Sandra e ver como ela 
faz pra ir até a escola. Ele era grande e 
cabia todo mundo. Quando a gente via de 
fora, parecia lento, mas quando a gente 
estava dentro ele era rapidão. 

Antes de chegar à sua casa, fomos visi-
tar a quadra de esporte. Lá nós brinca-
mos, corremos e lanchamos. 

A vista de lá é muito linda. Dá para ver 
o Cristo de pertinho, também as praias, a 
lagoa e todo o morro Dona Marta. 

Pelo caminho encontramos cachorros, 
gatos, lagartixas e até um galo. 

Quando chegamos à casa da Sandra, 
ganhamos chocolate e vimos as medalhas 
que o marido dela ganhou nas competi-
ções de corrida. Eram muitas!! 

O passeio foi ótimo!!! " 
Texto coletivo (fotos no “site”) 

ram lá durante alguns anos. Preparamos 
perguntas e Gabriela separou fotografias 
para responder a tanta curiosidade. Falou 
sobre os tão bem cuidados parques, sobre 
o metrô e as bicicletas, bastante utilizados 
pelos parisienses, sobre a Torre Eifflel, o 
rio Sena, os prédios e sobre o dia a dia da 
família quando estavam lá. 
O encontro foi ótimo e saímos mais sa-

bidos e encantados com a cidade. 
Na próxima quinta-feira faremos um 

piquenique na Praça Paris e aproveitare-
mos para brincar e desenhar ao ar livre. O 
lanche será coletivo. 

UM PASSEIO DE ÔNIBUS 
A Turma da Rua saiu para conhecer 

novos lugares. Vimos uma igreja, um su-
per mercado e uma feira livre, por dentro e 
por fora. Também vimos o lugar que a La-
ra faz natação, que se chama Gurilândia. 

Na feira, vimos um polvo e uma lagos-
ta, na peixaria, e outras barracas com 
muitas frutas, biscoitos e flores. 

Vimos o corpo de bombeiros e a farmá-
cia. Passamos perto da casa da Sophia, 
do Gabriel, do Marcelo, da Elisa, do Se-
bastião, do Francisco, do Felipe e da avó 
da Lara. Fizemos o lanche no Parque do 
Martelo e brincamos muito. 

O passeio com os amigos foi legal, di-
vertido e especial! 

Texto coletivo 

"TOUR" PELA CIDADE 
A Turma da Tinta foi ver as inscrições 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

PARA F2, F5 E F6 
Reavaliamos o calendário de reuniões 

de pais e decidimos antecipar a reunião 
das F5 para o dia 10 de maio. Aproveita-
mos para confirmar as reuniões de F2, na 
próxima segunda-feira às 18h15 e a das 
F6MA e F6MB na quinta-feira, dia 15, às 
18h e às 19h30 respectivamente. 

BIBLIOTECA 
As crianças da F2MB estão empenha-

das na eleição do nome da biblioteca. Co-
meçaram a pesquisa de informações so-
bre uma importante autora brasileira, Ruth 
Rocha, e vão preparar um mural com da-
dos sobre sua vida e obra. Na biblioteca, 
ouviram uma de suas histórias mais co-
nhecidas, "Marcelo, marmelo, martelo", e 
apreciaram o "site" da autora com muitos 
dados e fotos desde os tempos de criança 
até hoje. Quem tiver materiais sobre ela, 
pode trazer na próxima semana. 

F1T FOI TELETRANSPORTADA! 
Depois de uma votação, o grupo abra-

çou com empolgação seu novo nome: 
Turma do Teletransporte! Nós também 
adoramos o fato de nossos próprios alu-
nos “reservarem”, dentro do projeto da 
escola, um espaço para a fantasia! 
A partir de notícias de jornal, temos o-

lhado para a nossa cidade e começamos 
a refletir sobre os engarrafamentos: 

Gabriela, mãe da Dora, em visita à Turma da Paisagem  Turma da Tinta em seu “tour” pela cidade. (mais fotos no “site”) 



“Muitos carros nas ruas? Chuva? Muito 
sinal fechado muito tempo? Acidentes? 
Pessoas atravessando as ruas lentamen-
te? Carros sem gasolina? Obras?" Foram 
algumas das hipóteses que as crianças 
levantaram como possíveis causas desse 
“problemão”. 

TREM MALUCO 
A pesquisa da Turma da Estrada sobre 

os transportes tem despertado a curiosi-
dade e permitido a integração de diferen-
tes áreas do conhecimento. Isso aconte-
ceu na última aula de Música: com as su-
catas que trouxeram de casa, as crianças 
exploraram sons em latas, panelas, cha-
ves e garrafas e, com a Manu, acrescen-
taram uma nova estrofe à música do 
“Trem maluco”. Vejam só como ficou: 
“... Rebola pai, rebola mãe, rebola filho  / Eu 

também sou da família também quero re-
bolar / Muitas mãos, tesoura, cola e suca-
ta pra criar / É a Turma da Estrada apren-
dendo a batucar!" 

FORMAR 10 
As crianças da F2T têm se mostrado 

muito espertas quando o assunto é mate-
mática! As aulas estão bem divertidas e, 
através de alguns jogos e o registro dos 
pontos, estamos aprendendo muito. 
Esta semana foi a vez de "formar 10" 

usando as cartas do baralho para brincar 
de jogo da memória. Só fazia par e marca-
va ponto quem conseguisse somar 10 
com as duas cartas. 

serão respondidas à medida que forem 
conhecendo mais e mais as histórias des-
sas cidades. 
“Por que decidiram construir Brasília e 

como ela foi planejada?”, “Como escolhe-
ram o lugar para a construção?”, “Por que 
deram o nome de Ouro Preto e Brasília 
para essas cidades?”, “Quem chamou 
Brasília de Brasília?”, “Por que em Ouro 
Preto as casas são tão antigas?” e muitas 
outras. 
A F4T agradece a visita de Carlos, pai 

da Giovanna, que veio nos contar algu-
mas curiosidades sobre Amsterdam, cida-
de mais antiga que o Rio de Janeiro, que 
chamou a atenção das crianças pelo fato 
de os moradores usarem a bicicleta como 
um importante meio de transporte. 
Carlos explicou a origem do nome, a 

localização e a história da de sua funda-
ção, tudo num clima descontraído que 
despertou o interesse de todos. 
As questões apresentadas ajudaram a 

pensar no que querem saber sobre as ci-
dades brasileiras que serão estudadas 
neste semestre. 

LIVRO DE ADOÇÃO 
O primeiro livro de literatura adotado na 

F5 será "De repente, nas profundezas do 
bosque", de Amós Oz, Cia das Letrinhas. 
Uma fábula que trata de temas como pre-
conceitos, desconhecimento do outro e 
das relações nas cidades. Aguardaremos, 
ansiosos, para iniciar a leitura comparti-
lhada. 

Trem Maluco da Turma da Estrada. (mais fotos no “site”) F2 e as águas na cidade. (mais fotos no “site”) 

ÁGUA NA CIDADE 
As F2 aproveitaram para sistematizar 

suas respostas às perguntas que levaram 
na sexta-feira passada sobre o caminho 
das águas pela cidade. O trabalho foi bem 
produtivo e com "status" de criança gran-
de. Além de pesquisar, compartilhar e cru-
zar as informações com as dos amigos, 
fizeram uma síntese do conteúdo aprendi-
do e apresentaram o resultado no mural 
da sala. Na F2MA cada grupo também fez 
uma breve apresentação para a turma. 
Assim procederemos com outros aspectos 
da nossa cidade como os meios de trans-
porte, o comércio, os meios de se obter 
informação e as formas de poder. 

CONTEMPLANDO A PAISAGEM 
As crianças das F3 farão, na próxima 

semana, um passeio ao Mirante Dona 
Marta. De lá vamos apreciar a paisagem 
do Rio, localizando monumentos e espa-
ços cariocas que sejam representativos de 
nossa cidade. No mesmo dia faremos um 
pequeno "tour" abrindo a temporada do 
Projeto das turmas, que pesquisará as 
transformações e permanências dos ambi-
entes rurais, urbanos e industriais. A F3M 
e a F3TB irão na quarta-feira, a F3TA na 
sexta. Tragam um lanche gostoso para 
ser compartilhado como num piquenique. 

CADA HISTÓRIA, MUITAS PERGUNTAS 
Depois de apreciar algumas imagens 

de Ouro Preto e Brasília, os viajantes das 
F4 formularam as primeiras perguntas que 



RECREIO ANIMADO 
Na última semana, flagramos um recrei-

o ainda mais especial. Além de dançar, as 
crianças puderam apreciar Miguel, Antô-
nio e Gabriel, da F5M, tocando flauta e 
pandeiro. Uma delícia! (fotos no “site”) 

LITERATURA E LEITURA 
Na F5T organizamos uma cesta com al-

gumas edições de Monteiro Lobato. Os li-
vros são bem-vindos e estarão disponíveis 
para empréstimo entre as crianças da tur-
ma. Sua obras têm despertado o interesse 
das crianças que vêm realizando as tarefas 
a partir do que apreciaram em um "Monteiro 
Lobato - Furacão na Botacúndia." 
Sobre o que escritores brasileiros di-

zem de Emília, Pedro Werneck explica: 
 

"Eu acho que, para esses autores, Emí-
lia revolucionou a infância deles. As crian-
ças, em geral, não davam opinião para 
nada, os pais diziam elas obedeciam, sem 
falar nada para qualquer ordem (a não ser 
que levassem uma punição). Ao contrário 
de Emília, que dava opinião para tudo e 
com "ideias inteligentes", como diz Ruth 
Rocha. Além disso, Emília era desafiado-
ra, lutava a favor de suas ideias e eu acho 
que isso deve ter mudado as crianças da 
época." 
 

Outra novidade em nossa rotina é a ati-
vidade "os leitores do dia". A cada encon-
tro, faremos a leitura preparada de alguns 
textos. Inauguramos com as crianças len-
do suas própria produções e com a pro-
fessora lendo "Historinhas quase tristes", 
de Georgina Martins. 

A CALCULADORA PENSA? 
Nas aulas de Matemática do Sexto A-

no, utilizamos a calculadora. Ela vai nos 
auxiliar na escolha dos caminhos e estra-
tégias em resolução de problemas. O ob-
jetivo da tarefa de casa da última quarta-
feira é pensar sobre a utilização dessa 
máquina que pode ser uma grande parcei-
ra nos cálculos e nos problemas. 

NASCEM OS PROJETOS 
Nas últimas aulas de Projeto, os alunos 

das F6 definiram, como primeiro passo 
para o Projeto de Pesquisa, as perguntas 
que pretendem responder ao longo de 

seus estudos. 
Elaboraram, também, uma defesa para 

suas escolhas, relacionando-as ao Projeto 
maior da nossa escola, "Das aldeias às 
megalópoles". 
Em breve, no site da escola, convoca-

remos todos a participarem das pesqui-
sas, divulgando algumas das perguntas 
que os instigam. 

PAISAGENS NAS F6 
Nas aulas de Geografia trabalhamos o 

conceito de paisagem. Os alunos foram 
convidados a observar 22 fotos e a reali-
zar atividades de identificação de formas 
naturais e formas construídas, e reconhe-
cer as principais diferenças entre a paisa-
gem urbana e a rural. Observaram, tam-
bém, os contrastes sociais e temporais 
que as paisagens podem nos revelar. Al-
guns alunos contribuíram ainda mais com 
a aula trazendo fotos antigas das paisa-
gens do Rio de Janeiro. 
Agora serão os próprios alunos que se 

tornarão fotógrafos, pois precisarão exer-
citar o olhar escolhendo o melhor ângulo e 
enquadramento que registrem imagens 
que se relacionem aos conceitos trabalha-
dos nas aulas de Geografia e que possam 
também representar alguns problemas da 
cidade que estão sendo discutidos nas 
aulas de Ciências. Para essa atividade 
faremos um passeio com a F6MA na pró-

xima terça-feira e com a F6MB no dia 13. 
Vamos ao Mirante Dona Marta, passear 
nas Paineiras e, para comemorar a primei-
ra saída da turma, planejamos um banho 
de ducha. 

SEDENTARIZAÇÃO 
A proposta de unir as turmas de F6 deu 

muito certo. Assistimos aos filmes "A Guer-
ra do Fogo" e "A origem do Homem" nas 
aulas de História e Ciências, depois con-
versamos, tiramos dúvidas e os alunos pro-
duziram um texto sobre os dois filmes. As 
atividades nos ajudaram a dar início à his-
tória do surgimento das primeiras aldeias. 
Começamos, em seguida, nossos estudos 
sobre o processo de sedentarização do 
homem em torno da agricultura e da cria-
ção de animais. Precisamos compreender 
quando e porque surgiram as cidades! 

DE TODOS 
CORO INFANTIL DA OSB 
Está sendo criado o Coro de Crianças 

da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a 
direção de Julio Moretzsohn e sua assis-
tente Denize Vieira. 
As inscrições estão abertas e mais in-

formações podem ser obtidas em www.
osb.com.br/coro_infantil.php. 
Dúvidas através do telefone 2142-5810 

(Josiane Rego) ou corodecriancas@osb.
com.br 

CONVITE 
Flávia Lins e Silva, tia do Matias, da 

F4T, convida para o lançamento do livro 
"Diário de Pilar na Grécia", dia 18 de abril, 
a partir das 16 horas, na Livraria da Tra-
vessa. Av. Afrânio de Melo Franco, 290 
loja 205 A, Leblon. 

Carlos, pai da Giovanna na visita à F4T 

6     MARIA LUIZA M AMARAL PEIXOTO F6MA 
8     GABRIEL GONÇALVES ROSAS         TCM 
8     RAFAEL STEFFEN BASTOS                F5T 
10   MARIA UMBURANA FERREIRA          AUX 
10   SANDRA APARECIDA S COIMBRA    AUX 
11   DANIEL MATTA MACHADO MOURA   TAT 
11   LUCAS BOND SALLES                         TAT 
11   MARIA EDUARDA ARRUDA PRADO  F4M 
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