
criançada que experimentou varrer a 
biblioteca e o salão da escola. A inspira-
ção para a brincadeira, tão descontraí-
da, também veio do vídeo do gari Rena-
to, conhecido como Sorriso, nos carna-
vais da nossa cidade. 

PAISAGENS CORPORAIS 
Na aula de Expressão Corporal, a 

Turma da Paisagem realizou releituras 
corporais a partir da observacão de al-
gumas imagens de paisagens selecio-
nadas pela Roberta. O trabalho foi foto-
grafado e apreciado pelas criancas, na 
aula seguinte, que curtiram muito o re-
sultado. Confiram no "link" "Das Tur-
mas", no site da escola. 

VISITA DO JOILSON 
"O Joilson veio responder algumas 

perguntas da Turma da Tinta sobre a 
comunidade Santa Marta. Ele contou 
que as casas de lá vão ser pintadas, 
mas o que as pessoas gostariam mes-

PARA TODOS 
OH, CHUVA! 
"...Eu peço que caia devagar 
Só molhe esse povo de alegria 
Para nunca mais chorar..." 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

SOLIDARIEDADE  
EM TEMPOS CHUVOSOS 
Depois do impedimento de vir à esco-

la por causa das fortes chuvas, as crian-
ças da Pereirinha voltaram às aulas de-
monstrando saudade e vontade de co-
mentar sobre o que vivenciaram. Vejam 
alguns depoimentos sobre o que viram 
e sentiram e o que esperam que seja 
feito para melhorar a situação da nossa 
cidade: 
 

"A chuva foi muito forte!" 
"Ficou tudo alagado, virou uma lagoa 

perto do chão da minha casa!" 
"Eu vi uma cachoeira na minha rua 

Maria Angélica!" 
"Algumas casas ficaram sem luz!" 
"As casas caíram com as pessoas 

dentro!" 
"Eu fiquei triste porque as pessoas 

perderam a família!" 
"Eu brinquei de escola para não ficar 

com saudade!" 
"Agora precisamos plantar mais árvo-

res e plantas!" 
"A gente tem que consertar tudo de 

novo!" 
"Temos que chamar os construtores 

para ajudar as pessoas a construírem 
as suas casas!" 
"Agora os garis precisam limpar as 

ruas e desentupir os ralos!" 
"O prefeito pode ajudar muito dando 

dinheiro para todas as pessoas pobres 

construírem novas casas!" 
"Os guardas, o policial e o bombeiro 

têm que cuidar da cidade e das pesso-
as!" 
"Todo mundo tem que ajudar!" 

PASSEIOS DA PRÓXIMA SEMANA 
Terça-feira - Turma da Paisagem - Pra-
ça Paris 
Quarta-feira - Turma do Jacaré - Lagoa 
Os lanches serão coletivos 

DEVOLUÇÃO DOS LIVROS 
Para ajudar a criar o hábito de devo-

lução dos livros às segundas-feiras, 
passaremos a anotar os esquecimen-
tos, semanalmente, nas agendas das 
crianças. Fiquem atentos. 

VASSOURAS 
As crianças da Turma da Vassoura 

conheceram e brincaram com alguns 
tipos de vassoura. Vassoura de pêlo, de 
palha e de piaçava fizeram a alegria da 
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Joilson com a Turma da Tinta 



dia e trocar informações sobre os proje-
tos. Muitas acabam deixando de partici-
par e outras são prejudicadas com a 
interrupção das atividades provocada 
pela entrada tardia dos colegas. Conta-
mos com a colaboração de todos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

TEMPORAL NA CIDADE 
Após o recesso, em função da forte 

chuva, as crianças da F2MB voltaram 
mobilizadas, relatando muitas histórias 
e experiências vividas nesse delicado 
momento de nossa cidade. Vimos fotos 
dos alagamentos, lemos notícias do 
temporal e fizemos um registro nos ca-
dernos sobre o acontecimento. 

REUNIÕES DE PAIS 
Para F3, F5 e F6 

mo é que o prefeito ajudasse a comprar 
tijolos e cimento para que as casas se-
jam fortes e não fiquem iguais às duas 
dos três porquinhos, que eram frágeis e 
não aguentavam a ventania. Ele falou 
também das ruas com buracos, dos par-
quinhos, da escola de lá e que algumas 
camas das casas não são macias. 
Obrigada pela visita, Joilson!" 

Texto coletivo. 

PONTUALIDADE 
Pedimos aos pais das turmas da Tin-

ta e da Rua, que não estão conseguin-
do chegar às 7h30, que considerem que 
os atrasos têm prejudicado nossas ativi-
dades. Geralmente, o primeiro tempo de 
aula, nessas duas turmas, é destinado a 
atividades diversificadas, incluindo pro-
postas de artes, de escrita espontânea 
e de matemática, seguido da roda de 
planejamento, momento de organizar o 

F6 - quinta, às 18h, ambas as turmas, 
atendendo a pedidos dos pais. 
F3 - segunda-feira, dia 26. 
F5 - Antecipada para 10/5. 

ÔNIBUS, METRÔ E BONDE 
Na próxima quinta feira, vamos com 

as Turmas da Estrada e Teletransporte 
fazer um passeio ao Parque das Ruí-
nas, em Santa Teresa. Sairemos de ôni-
bus, da escola, pegaremos o Metrô na 
estação Botafogo, saltaremos na Cine-
lândia, andaremos, a pé, até o bondinho 
e saltaremos na estação do Curvelo. 
Depois de andarmos em todos esses 

meios de transporte, veremos nossa 
cidade, lá do alto, e brincaremos a valer 
no parquinho. A volta será direta, de ô-
nibus. O lanche será coletivo. 

QUEBRANDO A ROTINA NA F1T 
Na quinta-feira passada, enquanto 

Turma da Vassoura em ação 



escrevíamos no quadro o planejamento 
para a tarde na escola, nossos alunos 
estranhavam e gargalhavam com ativi-
dades como dormir em cima das mesas 
e jogar futebol na biblioteca! Caiu? Pri-
meiro de abril! Foi assim que começa-
mos nossa tarde! Em seguida também 
nos divertimos com a história “As menti-
ras de Paulinho” e depois contamos e 
escrevemos muitas mentiras! 
Em outro dia, fizemos um jogo dife-

rente. Eram três equipes: Batata frita, 
Satélite e Sorvete T. Em fila, as crian-
ças tinham que cumprir desafios de lo-
calização que, depois da brincadeira, 
foram propostos numa reta numérica. 

CONTEMPLANDO A PAISAGEM 
O passeio das F3 ao Mirante Dona 

Marta ainda não foi remarcado. Avalia-
remos o trajeto no fim de semana e avi-
saremos pelas agendas ou pelo Infor-
me. 

A VOZ DE UM PASSARINHO ME RECITA 
A poesia é um dos gêneros literários 

que as turmas de F4 mais se aproxi-
mam. São poemas todos os textos da 
Cruzadinha, e é de poesia o livro que 
decidimos adotar para uma leitura de 
fruição em sala de aula: "Poesia Fora 
da Estante", uma antologia organizada 

como essa história é velha e apontaram 
algumas soluções possíveis. Tudo isso 
ajudou a disparar uma aula de geografia 
da cidade do Rio de Janeiro. Conhece-
ram as zonas da cidade e ficaram per-
plexas com o fato de a zona sul ser uma 
pequena parte de uma cidade tão gran-
de. Com o mapa em mãos, coleciona-
ram nomes de bairros desconhecidos. 
Continuamos aguardando o livro "De 
repente nas profundezas do bosque", 
de Amóz Os, editora Cia das Letrinhas. 
Confiram a letra da música em http://

p r o s a e m p o e m a . w o r d p r e s s .
com/2010/03/17/cidade-lagoa/. 

PASSEIO DAS F6 
Transferimos o passeio da F6MA pa-

ra o dia 20. O da F6MB está marcado 
para terça 13. Ambos dependem de 
confirmação na véspera. 
As turmas irão ao Mirante Dona Mar-

ta lançar um olhar sobre a cidade, com 
suas "lentes" orientadas pelos professo-
res Pedro e Henrique. Ao final, vão to-
mar um banho de ducha nas Paineiras. 
Ninguém pode esquecer a roupa de ba-
nho debaixo do uniforme, a toalha, o 
lanche e o cantil. 
Pedro e Henrique visitarão o local no 

final de semana para conferir as condi-
ções depois dos transtornos da chuva. 

JOGOS NAS F6 
Estamos tentando deixar o corpo em 

pleno funcionamento biomecânico e fisi-
ológico. Ufa! Palavras novas para nos-
sos futuros atletas na arte de brincar! 
Aliás, dia 7 foi o dia Mundial da Saúde. 
Depois de observar os batimentos 

cardíacos veio o porquê do alongamen-
to antes ou depois da prática de qual-
quer atividade. Agora estão prontos pa-
ra correr, saltar, lançar e conhecer me-
lhor suas aptidões. 
Vamos jogar! Como tem sido diverti-

do! A cada aula vivenciamos jogos dife-
rentes como basquete, vôlei e queima-
do. As turmas surpreendem pela coope-
ração! No início faltou entrosamento, 
mas a vontade de jogar é tanta, que a 
dificuldade foi logo superada. Começa-
mos a esquentar os tamborins para nos-
sa Copa!! 

Desenho das crianças da Educação Infantil 

por Vera Aguiar, Editora Projeto. E é em 
homenagem a um poeta o nome que 
vamos sugerir para a nossa Biblioteca: 
Manoel de Barros. Para conhecê-lo me-
lhor, já começamos a recitar suas poesi-
as. 

LIVROS, URGENTE! 
A F4T iniciou a leitura do livro Mestre 

Lisboa, o Aleijadinho, usando livros dos 
amigos da turma da manhã, pois foram 
poucos os exemplares trazidos à tarde. 
Pedimos que providenciem o envio des-
ses livros o mais rápido possível, pois 
estão fazendo falta. 
Eles também podem ser comprados 

ou encomendados na Papel aos Peda-
ços, no Largo dos Leões, e na Livraria 
virtual www.livrariadosolar.com.br. Os 
livros são: "Mestre Lisboa - o Aleijadi-
nho", de Nelson Cruz, Difusão Cultural 
do Livro e "Flor do cerrado: Brasília", de 
Ana Miranda, Cia das Letrinhas. 

CIDADE LAGOA 
As crianças da F5M tiveram a oportu-

nidade de conversar sobre o antigo pro-
blema das enchentes no Rio de Janeiro 
a partir das vivências e histórias que 
trouxeram desses dois dias e, também, 
da música "Cidade Lagoa", na voz de 
Mônica Salmaso. Puderam perceber 



A RODA MÁGICA 
Os alunos das F6 estão conhecendo 

a ferramenta “Roda Mágica”, do Google, 
que realiza associação de palavras em 
relação à palavra chave de busca. Essa 
ferramenta serviu de exemplo para a 
criação da nossa roda, que teria como 
palavra chave os problemas observados 
na cidade. A partir disso, cada grupo 
identificou os problemas que se relacio-
nam ao tema central e visualizaram as 
interrelações. Alguns alunos já percebe-
ram que os temas centrais de cada gru-
po também podem se correlacionar e 
que, no fundo, os problemas das cida-
des não são independentes. Agora, ex-
perimentem vocês e rodem pelos links 

que essa Roda Mágica oferece. 

MUDANÇAS NA F6 
Nas últimas aulas de Português, as 

turmas conheceram Capitu. É que ela 
foi descrita tão bem por Machado de 
Assis, na nossa apostila sobre o Texto 
Narrativo, que nos pareceu íntima. Ou-
tras meninas, a "que só pensa em na-
morar" e a "que só pensa em roque en-
row" também estiveram presentes. 
Não tão menina assim, chegou Fer-

nanda, a nova professora de Português 
da F6, trazendo o xote de Gonzagão e o 
rock de Rita Lee para abordar as mu-
danças da idade. 

DE TODOS 
TEAR INDICA 
Último Final de Semana do Espetácu-

lo "Marias Brasilianas: a arte do fio" que 
apresenta a arte de transformar o algo-
dão em fio, o fio em tecido, renda e bor-
dado - ofícios-milenares femininos, en-
tremeados às histórias de vida das mu-
lheres artistas. Sexta, sábado e domin-
go às 21h. Teatro Municipal do Jockey. 
Veja um pouquinho do espetáculo em 

h t t p : / / www . y o u t u b e . c om / u s e r /
institutotear1 

Desenhos das crianças da Educação Infantil 

12   CAIO QUITETE DE B MANSUR          F5M 
12   ELISABETH V K R DE FREITAS         PRO 
12   ROSA MARINA F P HORTA               F6MB 
13   BENTO GONZALEZ ROCHA RAMOS  F4T 
13   PAULA DUTRA BOUCINHAS              AUX 
14   FLORA TEIXEIRA SALEM                   F3M 
14   MARINA TERRY WETTREICH             F2T 
15   CAETANO VARGAS F LOPES PINTOTAM 
15   PEDRO HENRIQUE P C TRILLES      TAM 
15   RAFAEL E PROTASIO DE OLIVEIRA  TDT 
15   SOFIA PECLY MONTEIRO                   F1T 
15   STELLA VELHO M DA SILVA            F2MB 
16   JANAYNA VIEIRA DE SOUZA             PRO 
16   SOFIA ARRUDA NEPOMUCENO       F3TA 
17   ERNESTO SAAD LINARES PEREIRA F5M 
17   FABIOLA CORREA LIMA                     AUX 
17   JOAQUIM JOSE C TOLEDO RIBEIRO TDT 
18   CECILIA DUTRA R DE M NEVES         TAT 
 

Aniversários 
de 12 a 18/4/2010 


