
sa tem sido muito proveitosa. As árvores da 
escola, Flamboyant e Mangueira, têm encan-
tado as crianças e levado a muitas desco-
bertas. Já medimos seus troncos e sentimos 
suas texturas e cheiros. Também fizemos 
uma pintura com papel envolvendo o tronco 
da mangueira, comparamos, contamos e 
classificamos suas folhas que, apesar de 
serem da mesma árvore, podem ter várias 
cores diferentes. (Veja alguns comentários 
no “site”): 

VISITA INESPERADA 
Depois de assistir ao filme Aristogatas, 

que se passa em Paris, a Turma da Paisa-
gem descobriu que Berlioz, um dos persona-
gens, é também o nome de um grande com-
positor que estudou e viveu em Paris. En-
quanto ouvíamos a sua famosa "Sinfonia 
Fantástica", Ricardo Prado, maestro e pai da 
Lara (TAT), que estava na escola, acabou 
sendo atraído pela música querendo saber 
de onde vinha. Ao chegar no salão, apresen-
tou-se para as crianças, falou rapidamente 
sobre sua profissão e as ensinou a reger. Foi 
um encontro rápido e uma surpresa emocio-
nante. Obras do acaso... 
Pessoal, a bruxa Onilda voltou! E dessa 

vez embarcamos para New York. Materiais 
sobre a cidade são bem vindos. 

CIDADES MEDIEVAIS 
Depois de conhecermos a 
nossa cidade, viajaremos por 
tempos antigos com o livro 
“Como seria sua vida na Idade 
Média?” de Fiona Macdonald, 
trazido pela Clara. Aproveita-
remos para identificar as dife-
renças entre as cidades medi-
evais e as atuais. Na primeira 
sondagem para saber o que 
as crianças da Turma da Rua 
conhecem sobre a vida no 
tempo dos castelos, elas fala-
ram sobre cavaleiros, prince-
sas, dragões, bruxas e tam-
bém sobre as altas torres. To-
dos mostraram-se muito ani-

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

REUNIÕES E PASSEIOS 
As reuniões de pais e os passeios da Pe-

reirinha já foram agendados. Para nós, é 
muito importante a participação das famílias 
na construção de um percurso escolar signi-
ficativo e feliz para nossas crianças. 

REUNIÕES DE PAIS: 

05/05, 18h, Vassoura e Bicicleta 
10/05, 8h, Rua; às 18h, Jacaré e Paisagem 
12/05, 8h, Tinta; às 18h, Pracinha e Bonde 

PASSEIOS: 

04/05 - Praça Paris, Vassoura 
05/05 - Estação de Tratamento de Águas do 
Flamengo, Rua 
06/05 - Museu Nac de Belas Artes, Tinta 
06/05 - Aeroporto Santos Dumont, Bonde 

PASSEIO À PRACINHA 
Foi em clima de alegria que a Turma do 

Jacaré conheceu mais um espaço público: o 
Largo dos Leões. 
Lá, observaram os brinquedos, o chão de 

terra, os carros passando e só um pouco de 
lixo que logo foi colocado na lata. 
 

"Não precisa nem de vassoura, 
está tudo limpinho" 

Lara 

A criançada aproveitou cada 
momento do passeio. 
Para a Festa que se aproxima, 

pedimos que cada criança traga, 
se possível na próxima segunda- 
feira, uma camiseta branca, sem 
estampa, para ser pintada por 
nossos pequenos e caixas de ovo 
de papelão.  

TEATRO NA VASSOURA 
As crianças da Turma da Vas-

soura assistiram, na biblioteca, a 
uma peça de teatro inspirada em 
"O Casamento da Vassoura", de 
Marlene B. Cerviglieri. Essa histó-

ria deixou nossos pequenos animados. Ao 
longo da narrativa, conheceram o noivo, Sr. 
Rodo, e muitos convidados: a pá, o pano de 
chão, o balde e muitos outros. 

BICICLETA NO QUARTEIRÃO 
A Turma da Bicicleta está muito envolvida 

com mais um animal da história dos 
"Músicos de Bremen", o cachorro. Um dos 
assuntos da rodinha de conversa foi o fato 
de fazerem cocô nas calçadas. Para verifi-
car, demos uma volta ao quarteirão da esco-
la. Vimos que existem pessoas que saem 
com seus cachorros levando saquinhos e 
outras que acham que os canteiros servem 
de "banheiro" para seus animais. Também 
observamos os desenhos, tamanhos e cores 
das calçadas. Presenciamos a poda de algu-
mas árvores na pracinha e constatamos que 
o lugar estava sendo bem cuidado. Não pu-
demos usar os brinquedos porque estavam 
molhados, mas quem sabe voltamos lá? 
(Fotos no “site”) 

PARA QUE SERVEM AS ÁRVORES? 
Toda árvore dá frutos? Qual a sua impor-

tância? 
A Turma da Pracinha está explorando 

mais um elemento que observaram nas pra-
ças em que estiveram: as árvores. A pesqui-
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Ricardo Prado ensina a Turma da Paisagem a reger 



crianças para saber, enfim, qual será o seu 
nome. 
Mobilizamos toda a comunidade e debate-

mos sobre o valor desse espaço, sua rela-
ção com o estimulo à leitura e com a literatu-
ra. 
Todos se envolveram e, em grupos, esco-

lheram um autor. Diferentes fontes de pes-
quisa e pequenas leituras foram essenciais 
para a elaboração dos murais do pátio. Para 
completar, cada professor apresentou o au-
tor de sua turma no primeiro encontro da 
escola inteira em 2010. Uma verdadeira 
campanha eleitoral. As defesas estão expos-
tas. Segue nas agendas uma cédula com 
direito a dois votos: um da família, outro do 
aluno. A eleição será de segunda a quarta-
feira. 
Os candidatos são Adriana Falcão, Clari-

ce Lispector, Eva Furnari, Guto Lins, Luís 
Fernando Veríssimo, Leo Cunha, Luciana 
Sandroni, Machado de Assis, Manoel de 
Barros, Maria Clara Machado, Monteiro Lo-
bato, Ruth Rocha, Thalita Rebouças, Viníci-
us de Moraes e Ziraldo. (fotos no “site”) 

NOSSO QUARTEIRÃO 
Com a proximidade da Mostra de Artes, 

marcada para o dia 29 de maio, pedimos aos 
pais que ajudem as crianças de F3 no estu-
do do texto e das falas que ainda precisam 
ser memorizadas. Assim, nossos pequenos 
atores poderão tirar maior proveito dos mo-
mentos de ensaio e, certamente, ganharão 
maior espontaneidade e soltura em cena. 
Também é importante que faltas e atrasos 
sejam evitados para que o processo de a-
prendizagem seja garantido. 

mados e curiosos com este assunto! 
Na próxima quarta-feira, faremos um pas-

seio à Estação de tratamento de águas do 
Flamengo para conhecer esse sistema. 

OFICINA DE FLORES 
Inspiradas em Gentileza, as crianças da 

Turma da Tinta vêm cultivando um encanta-
mento pelas flores que ele utilizava na deco-
ração de seu estandarte e que, gentilmente, 
também oferecia às pessoas nas ruas. Com 
todo esse interesse, Mel, auxiliar da Turma 
da Bicicleta, veio nos ensinar a fazer flores 
de papel crepom. O grupo se empenhou, 
pois o desafio foi grande. Muito atentos, a-
companharam cada passo. Das mãozinhas 
"germinaram" lindas flores coloridas. No fi-
nal, experimentaram fazer buquês, trocar 
com os amigos, dar nomes às flores e ofere-
cê-las. (fotos no “site”) 

WELCOME TO SÃO FRANCISCO 
A bordo de um avião e na companhia do 

"comandante Marcelo" e sua "tripulação", a 
Turma do Bonde decolou rumo a São Fran-
cisco. Com o salão ambientado com ima-
gens e som do avião que sobrevoava o oce-
ano, as crianças viajaram com serviço de 
bordo oferecido por "aeromoças". Chegando 
lá, vamos conhecer alguns dos pontos turís-
ticos e verificar como seus habitantes se 
deslocam utilizando bondes, além de outros 
transportes. 
O próximo destino será Londres. Passea-

remos pela cidade utilizando seu famoso 
metrô. Materiais sobre o tema serão bem-
vindos. (fotos no “site”) 

ENCONTROS E DESPEDIDAS 
Fernanda, da Turma do Bonde, vai preci-

sar deixar a escola e, hoje, conversará com 
as crianças sobre sua saída, quando tentará 
explicar seus motivos e prometerá vir visitá-
las quando puder. 
Lena, professora antiga da Sá Pereira, 

que estava de licença maternidade, será a 
nova parceira do Ricardo. Para que as crian-
ças já fossem conhecendo a nova professo-
ra, Lena chegou segunda-feira. 
Desejamos a Fernanda uma trajetória 

com muitas conquistas e alegrias. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

BIBLIOTECA, ENFIM 
Quem acompanhou os informes em que 

discutimos e divulgamos o trabalho com a 
biblioteca, deve estar tão ansioso quanto as 

REUNIÃOS DE PAIS DAS F1 
Na próxima segunda-feira, às 18h15, tere-

mos reunião com os pais das turmas do Te-
letransporte (F1T) e da Estrada (F1M). 

NA GARUPA DE UMA BICICLETA 
Os transportes coletivos ajudam a diminu-

ir os engarrafamentos? O que é preciso para 
diminuir os carros nas ruas? Depois dessa 
discussão e do passeio que fizemos utilizan-
do diferentes meios de transporte, ônibus, 
bonde e metrô, trouxemos para a Turma da 
Estrada o livro-imagem "Na garupa do meu 
tio", de David Merveille. A partir de suas ima-
gens, construímos uma história e demos no-
mes aos dois personagens principais: Tio 
Beto e Arara Arco- Íris. Produziremos bone-
cos de papel pardo para representá-los e 
construiremos uma caixa de correio onde 
trocaremos correspondências com ele, mos-
trando-lhe como localizar alguns lugares de 
nossa cidade e que transportes pode utilizar. 
Ele nos contará sobre Paris, onde vive, nos 
dando a chance de compará-la com a nossa 
cidade. 

TELETRANSPORTAMOS O GUTO LINS! 
Turma do Teletransporte recebeu a visita 

de Guto Lins, que nos trouxe muitas histórias 
e explicou como se faz um livro, desde a i-
deia até o momento de sair da "fábrica". 
Também nos mostrou uma ilustração original 
do livro "Manual de Boas Maneiras", feita 
com relógios velhos, escova de dentes, pa-
pel colorido e uma tampinha, nos incentivan-
do a fazer ilustrações de maneiras diferen-
tes! Adoramos essa visita tão querida e fica-

Guto Lins com a F1T (mais fotos no site) 



mos cheios de ideias para produzir um livrão 
da turma, que ficará em exposição durante 
os próximos dias, quando será escolhido o 
nome da nova biblioteca. 

MARIA FUMAÇA 
As turmas do Teletransporte e da Estrada 

adotaram "A grande aventura de Maria Fu-
maça", de Ana Maria Machado, Global Edito-
ra. O livro está disponíveis na Papel aos Pe-
daços e na livraria virtal www.livrariadosolar.
com.br. Aguardamos ansiosos para iniciar a 
leitura. 

À BEIRA DA IDADE MÉDIA 
A F2T conversou bastante sobre quem 

são os donos da nossa cidade, o que pode-
mos fazer para cuidar dela, o que o prefeito 
deve fazer e quais atitudes devemos ter para 
melhorar o lugar em que vivemos. Também 
entendemos que na nossa cidade podemos 
conseguir qualquer informação sobre os 
tempos e assuntos do nosso interesse se 
pesquisarmos nos lugares certos. O Rio é 
cheio de informação! 
Na semana que vem vamos viajar e entrar 

nas cidades medievais. Os livros adotados 
devem chegar o mais rápido possível: "O rei 
Artur e os cavaleiros da Távola Redonda", 
adaptado por Laura Bacellar, e "Como seria 
a sua vida na Idade Média", de Fiona Mado-
nald, ambos da Editora Scipione. 

VOTE NELA! 
As F2 e a F1M saíram em defesa da auto-

ra escolhida para dar nome à biblioteca. A-
pós conhecer várias histórias e fatos interes-
santes da vida de Ruth Rocha, as crianças 
se apaixonaram e estão em plena campa-
nha! Prepararam um lindo mural com recon-
tos feitos pela F2T, indicações bibliográficas 
produzidas pela F2MA e um texto biográfico 
contando as passagens mais significativas 
segundo a F2MB. Além disso, houve um en-
contro de todos os alunos da escola, no sa-
lão, quando as professoras dessas turmas 
tentaram seduzir o público com a divertida 
história " A fantástica máquina de bichos". 
Enquanto Flavinha contava, Mariah ilustrava 
os acontecimentos com um lindo cenário e 
personagens produzidos pela F1M. O públi-
co pediu bis, mas ainda não está decidido. 
Para animar ainda mais, a F2MB enviou um 
email para a autora falando sobre a votação 
da escola e está aguardando sua resposta... 

CONHECENDO A NOSSA CIDADE 
As crianças das F3 estão aguardando o 

dia do nosso passeio. Faremos um "tour" 

rar para ler para os amigos. Sendo uma ativi-
dade diária, "Poesia fora da estante" deverá 
ir e vir todos os dias na mochila. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F5 
Lembramos a antecipação da reunião pa-

ra dia 10/05, segunda-feira. Além das notí-
cias sobre o caminhar do projeto e da apre-
sentação dos conteúdos curriculares para o 
ano, teremos uma breve conversa sobre o 
Segundo Segmento do Fundamental. O es-
clarecimento de dúvidas sobre o funciona-
mento desse novo segmento deve ser impor-
tante para a avaliação e escolha dos pais de 
Quinto Ano. 

PROJETO NA F5T 
A meninada está perplexa diante do mapa 

da cidade, da observação do tamanho da 
Zona Sul, comparado ao das Zonas Norte e 
Oeste. Ainda não batizamos o projeto, mas 
já temos definida a nossa intenção: “O que 
eu não conheço da cidade onde moro?” 
Conversamos sobre o quanto há por desco-
brir, compreender, desmistificar, reconhecer, 
nesta cidade: contrastes, contradições, bele-
zas, culturas, gentes. Inevitável tem sido dis-
cutir a questão do preconceito promovido, 
em boa parte, por esse desconhecimento. 
Partimos de uma observação mais cuidado-
sa com o que está próximo, e a nossa visita 
ao Dona Marta, adiada para a próxima quin-
ta-feira, poderá ser rica neste sentido. Pode-
remos, então, nos afastar um pouco mais, 
lançar o olhar para o outro lado da cidade, 
para os subúrbios, a periferia, conhecer a 
sua formação, a mobilidade social, as rela-
ções de trabalho, as relações culturais. Mas 
pretendemos mais do que estudar. Quere-
mos vivenciar, nos aproximar, nos relacionar 
e fazer trocas efetivas. Temos lançado mão 
de canções que tratam do tema. Vejam mo 
“site” que “Nomes de Favela”, de Paulo Cé-
sar Pinheiro, já pôde inspirar. 

RIO, CIDADE DESCONHECIDA 
"Esse é o nome que a nossa turma esco-

lheu para o projeto. Nós da F5M pensamos 
nesse nome porque descobrimos que não 
conhecemos a maior parte da cidade. Infeliz-
mente, por culpa da chuva, nosso passeio 
ao Dona Marta foi remarcado para a próxima 
sexta-feira. 

Depois de assistirmos ao vídeo "Minha 
Periferia" nos demos conta de que esse é 
um lugar tão próximo da escola e muito des-
conhecido por nós. Isso despertou a nossa 
vontade de conhecê-lo. Continuaremos pes-
quisando novos lugares até então desconhe-

pela Paça XV para verificar as últimas trans-
formações dessa paisagem, atravessaremos 
a Ponte Rio-Niterói apreciando a vista e a 
grandiosa construção, desembarcaremos na 
estação das barcas e voltaremos pelo mar, 
contemplando o perfil do Rio. Será bom de-
mais! Na terça irá a F3TA e na quarta-feira a 
F3M e a F3TB. Não esqueçam do lanche 
para um piquenique. 

EVA FURNARI 
Semana que vem será a votação para o 

nome da biblioteca da escola. A meninada 
da F3TB escolheu com muito carinho o no-
me de Eva Furnari para defender. Passaram 
dias preparando o cartaz e ilustraram a his-
tória "Nós". Já num texto coletivo, se inspira-
ram nas brincadeiras da autora. 

"Era uma vez uma biblioteca sem nome, 
veio a Eva e acabou com essa fome! Eva 
Furnari escreveu muitos livros de rima que 
nos encantaram, talvez você não ache isto, 
mas por favor vote na Eva senão nossa bibli-
oteca vai ficar assim: cri, cri, cri, cri (para 
quem não entendeu, esse é o barulho de um 
grilo). 

Nosso cartaz está na entrada da escola, 
não deixem de observá-lo e agora digam de 
uma vez: você troca a Eva Furnari por um 
autor com cárie?" 

POR QUEM OS SINOS DOBRAM? 
O projeto das F4 esteve na mídia em abril 

e evidenciou uma sintonia entre as duas ci-
dades, tão diferentes, que estamos estudan-
do. Como a data escolhida para inauguração 
de Brasília foi 21 de abril, dia da morte de 
Tiradentes, a cidade de Ouro Preto logo foi 
lembrada como palco da Inconfidência Mi-
neira. Vocês sabiam que o único sino a do-
brar Finados pelo inconfidente, contrariando 
a ordem oficial, viajou a Brasília para tocar 
na sua inauguração? Mais uma identificação 
entre essas cidades! 

LEITORES DO DIA 
As F4 finalizaram a leitura de "Mestre Lis-

boa", que ofereceu a todos um mergulho nas 
obras do artista, em Vila Rica e no Barroco 
brasileiro. 
Em maio, iniciarão a leitura de "Flor do 

Cerrado", de Ana Miranda. 
E, nas próximas semanas, pretendemos 

iniciar nossa roda de poesias com a ativida-
de "Leitores do dia". Para isso, precisamos 
que as famílias enviem, o mais rápido possí-
vel, "Poesia Fora da Estante", da Ed Projeto. 
Com antecedência, escolheremos um po-

ema e uma data para cada criança se prepa-



cidos! 
Será que vocês conhecem tão bem a nos-

sa cidade? Faça o teste no “site”, em “das 
turmas”, e descubra!" 

F5M 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Renata, professora, precisou se ausentar 

do Pereirão, antecipando a licença materni-
dade. Janaynna, professora das F6, passou 
a substituí-la e já está conquistando a garo-
tada. 
Nos dias de Pereirão os alunos devem vir 

com calçados e roupas adequadas para ativi-
dades físicas. F1M, F2MA e F2MB devem 
conferir nas agendas as alterações no horário. 

MESOPOTÂMIA NAS F6 
Nas aulas de História começamos a co-

nhecer a região da Mesopotâmia. O trabalho 
ganhou uma maravilhosa contribuição com a 
palestra de Martha Sutter, autora de "Babel". 
Os alunos entenderam a importância da regi-
ão que foi o berço da escrita, onde surgiram 
a roda e as primeiras cidades, cenário de 
muitas histórias bíblicas. De forma agradá-
vel, fazendo referências à cultura daqueles 
povos, a pesquisadora nos conduziu em u-
ma viagem no tempo. 

FUTEBOL NAS F6 
Estamos nos aproximando da Copa do 

Mundo. 
As F6 começam a vivenciar mais de perto 

esse esporte tão amado por nós e praticado, 
democraticamente, em nossa cidade. Afinal, 
o carioca respira futebol! 
No mês que antecede a Copa, além de 

muita bola no pé, vamos passar um pouco 
pela história do nosso futebol, não esque-
cendo suas regras e seus fundamentos. 
(fotos no “site”) 

CAMPANHA DOS AUTORES NAS F6 
Em clima de expectativa para a votação 

que dará nome à biblioteca, as turmas de F6 
se concentraram, nas duas últimas sema-
nas, na confecção de seus cartazes. Cada 
turma da escola vai defender o nome de um 
autor para batizá-la. As F6 se dividiram em 
grupos e cada um se dedicou a um autor 
diferente. Nas aulas de Português, fizeram 
cartazes coloridos e "purpurinados", cheios 
de informações, ilustrações e ideias. Merece 
destaque a diversidade de nomes eleitos 
pelos alunos, que pesquisaram sobre diver-
sos autores. O fim de semana será de conta-
gem regressiva - para a votação da bibliote-
ca, mas também para o início da leitura de 

"Diário de Pilar na Grécia", que promete au-
las e discussões interessantíssimas. Quem 
ainda não o adquiriu precisa se apressar! 

MAIS GRAFITE 
Depois da leitura do depoimento de um 

grafiteiro sobre sua arte e sua trajetória, os 
alunos das F6 discutiram, nas aulas de In-
glês temas como o aspecto democrático da 
arte, o limite entre arte e vandalismo, o uso 
do espaço público para manifestações artís-
ticas etc. Aproveitando a temática, os alunos 
deverão ilustrar as capas de seus cadernos 
com a simulação da técnica. 

O RELATÓRIO COLETIVO ESTÁ NO AR 
Será publicado, em "Das Turmas", no 

"site" da escola, o primeiro relatório coletivo 
realizado pelos alunos das F6. Traz as im-
pressões dos alunos acerca do experimento 
da caixa preta, e também os aproxima de 
uma prática que será constante nas aulas de 
Ciências, que é a elaboração de artigos. 

DE TODOS 
DICAS DO VOVÔ 
Demetrio Nicolau, avô do Francisco (TCM) e 

do Miguel (TBM) e também diretor de teatro, 
estréia os espetáculos para crianças. 
"A Aranha Arranha a Jarra A Jarra Arra-

nha o Trava-Língua - Versão 2010" (sáb. e 
dom., às 16h) e A História do 4° Rei Mago 
(sáb. e dom., às 17h). 

DICAS DA MAMÃE 
Isabela, mãe do Bernardo (TCT) e do 

Francisco (TDT), indica a peça "A incrível 
Viagem da Família Aço" com texto e direção 
de Lú Gatelli, no Teatro dos Quatro, na Gá-
vea, sábados e domingos, às 17h. 

MUSICALIDANÇA 
O Catsapá abre para crianças de 3 a 6 

anos o Projeto Musicalidança - Ritmo, Dança 
e Batuque com a professora Juliana Nunes. 
Tel 2539-8587. 

MP3 PERDIDO 
Bento, F2MB, perdeu seu MP#. É verme-

lho e está fazendo muita falta. 

Martha Sutter com as F6 sobre a Mesopotâmia 

3     LUCCA NOGUEIRA CZAMARKA         TBT 
3     MARIA DA GUIA ROCHA DA SILVA   AUX 
3     THÉO IVO DE A L BARRETTO LOPESTBT 
5     ALVARO LUIZ M DE ABOIM COSTA F6MB 
7     BRENO GENTILE M O PINTO           F6MB 
8     NATÁLIA OLIVEIRA C PENNA            TBM 
8     VICENTE BIANCHI FERRAN                TDT 
9     LEILA MENDES CALDAS                    F3M 
9     MARIAH LACOMBE PENNA E COSTAPRO 
9     ULRICH CORRÊA R D DA MOTA       TCM 
9     VIVIANE COUTO SILVA GOULART    AUX 
 

Aniversários 
de 3/5 a 9/5/2010 


