
trazidas de casa, as crianças relembra-
ram e contaram alguns momentos vivi-
dos em espaços públicos. Essa conver-
sa rendeu muitos comentários na roda! 
 

"Eu vou no Jardim Botânico para brin-
car muito, lá tem um labirinto e eu fico 
dentro dele". 

Yuri 
"Eu vou com a minha mãe brincar e 

correr no Clube Fluminense". 
Pedro Futura 

"No parque do martelo não tem pula-
pula". 

Cecilia 
"Eu fui na feira de bicicleta comprar 

peixinho com o Felipe".  
João Carneiro 

"Lá no Parque Laje tem uma árvore 
grande que caiu em cima do banqui-
nho". 

Pedro Porto 
"Eu vou na Lagoa de bicicleta". 

Miguel 
Na próxima quinta-feira, iremos co-

nhecer mais um espaço público. Vamos 
passear no Museu do Índio. O lanche 
será coletivo. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

REUNIÕES E FESTAS PEDAGÓGICAS 

REUNIÕES DE PAIS 

Seg, 10/05 - 8h, Rua e 18h, Jacaré e 
Paisagem 
Qua, 12/05 - 8h, Tinta e 18h, Pracinha e 
Bonde 

FESTAS 

Ter, 18/05 - 8h, Vassoura e 16h, Jacaré 
Qui, 20/05 - 8h, Bicicleta 
Sex, 21/05 - 16h, Paisagem 
Qua, 26/05 - 8h, Tinta 
Ter, 01/06 - 16h, Pracinha 
Seg, 07/06 - 8h, Rua 
Ter, 08/06 - 16h, Bonde 

BANDEJA DE FRUTAS 
"Gosto de salada de fruta 
Mas também gosto de salada de gente 
Gosto de ver tudo colorido, misturado e dife-

rente..." 
Ana Moura 

Depois de conversar com os pais, na 

reunião da Turma da Vassoura, sobre a 
importância de uma alimentação saudá-
vel, recebemos muitas frutas saborosas 
que foram servidas para nossos peque-
nos numa linda bandeja. Foi uma opor-
tunidade de experimentar novos sabo-
res, apreciar o colorido das frutas e sen-
tir seus aromas. 

LUGARES PREFERIDOS 
A Turma do Jacaré está cada dia 

mais envolvida com o projeto "Meus Lu-
gares Preferidos na Cidade". Esta se-
mana, com o apoio do mural de fotos 
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Turma da Rua no Caminho das Águas Dermeval em visita à Turma da Bicicleta 



de Horticultura. O lanche será coletivo. 

PAISAGEM EM NOVA IORQUE 
Pesquisando sobre Nova Iorque, che-

gamos ao Grafitti e ao Hip Hop, movi-
mentos que tiveram lá a sua origem. Na 
próxima segunda-feira, faremos uma 
visita à Pereirona para assistir a uma 
apresentação de Hip Hop do Quinto A-
no, apreciar os muros pintados no Pe-
reirão e as intervenções feitas pelas cri-
anças em algumas paredes da escola. 

O CAMINHO DAS ÁGUAS 
A Turma da Rua visitou a estação de 

tratamento de águas de um rio que se 
chama Carioca, na praia do Flamengo. 
Vimos produtos que são colocados na 
água, que servem para deixar a sujeira 
leve e fazer a lama subir. Tinham várias 
pazinhas para a mistura dos produtos e, 
numa das partes do tanque, a água bor-
bulhava. Depois disso, a água saía lim-
pinha e ia para o mar. 

Vimos também uma grande grade 
que prendia o lixo. 

No final, fizemos um piquenique e 
brincamos no parquinho. 

O passeio foi lindo e gostoso! 
Texto coletivo 

OFICINA DE GRAFITTI 
Raoni preparou uma atividade muito 

especial para a Turma da Tinta. Forrou 
a parede do pátio, com papel pardo, pa-

BRINCADEIRAS DA PRACINHA 
A Turma da Pracinha está se divertin-

do muito no pátio da escola. As brinca-
deiras preferidas são: "Mamãe posso 
ir?", "Um de nós foi embora", "Passa 
anel", "Meus pintinhos venham cá", 
"Corre cutia" e muitas outras. 

Os preparativos para a festa estão a 
pleno vapor. As crianças não vêem a 
hora de compartilhar os trabalhos que 
produziram. 
 

“Eu vou levar essa arte para casa?” 
Bem 

Foi remarcado, para a próxima terça-
feira, o passeio ao Pomar da Barra. O 
lanche será coletivo. 

BICICLETA RECEBE VISITAS 
Depois do passeio pelo quarteirão, a 

Turma da Bicicleta recebeu a visita do 
gari Dermeval. Ele veio conversar sobre 
seu trabalho e mostrar o material que 
utiliza para limpar as calçadas e desen-
tupir os bueiros. Também recebemos a 
visita do Renato, pai da Nina, que trou-
xe Urso, seu cachorro, e nos contou so-
bre seus hábitos, fazendo grande su-
cesso com a criançada. Nesses dois 
encontros, ouvindo os comentários das 
crianças, percebemos o quanto estão 
envolvidas com a campanha por um 
quarteirão mais limpo. 

Na próxima terça-feira iremos passe-
ar na Fazendinha da Escola Nacional 

ra que as crianças pudessem experi-
mentar a sensação de “pintar o muro”, e 
todos inventaram seus grafittis e repro-
duziram elementos vinculados ao proje-
to. Divertiram-se desde o preparo das 
tintas, sugerindo cores e fazendo as 
misturas, até a finalização do trabalho. 

O TRENZINHO CAIPIRA 
As crianças da Turma do Bonde co-

nheceram uma das obras primas de Vil-
la Lobos, “O Trenzinho Caipira”. Junto 
com a apreciação, contamos também 
um pouco da vida e obra do compositor 
e maestro. Tudo isso porque, além da 
temática do projeto, teremos o desafio 
de fazer, nas aulas de Expressão Cor-
poral, uma coreografia que será apre-
sentada no dia da festa. 

Se contarmos somente com a anima-
ção das crianças, já faremos um belíssi-
mo espetáculo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

E O VENCEDOR É... 
A curiosidade é grande. Mas afinal 

que escritor será homenageado ao bati-
zarmos a nossa Biblioteca? 

Esta semana os alunos de todas as 
turmas votaram e também representa-
ram seus pais na difícil escolha. 

Os alunos das F5, nas aulas da próxi-
ma semana, farão a apuração dos votos 
e, no Informe 624, divulgarão o nome 
do autor escolhido pela comunidade pa-
ra a honrosa missão. 

PASSEANDO COM BOBI E BETO 
As crianças das Turmas da Estrada e 

do Teletransporte continuam envolvidas 
com o livro "Na garupa do Meu Tio", de 
David Merveille. Cada turma, depois de 
construir uma história para as imagens, 
produziram trabalhos de artes incluindo 
os três personagens principais. A Turma 
da Estrada aguarda as cartas do Tio 
Beto e a do Teletransporte as do Tio 
Bobi para saberem um pouco sobre Pa-
ris, lugar onde vivem, e algumas curiosi-
dades sobre sua bicicleta e sua amiga a 
arara Arco- Íris (batizada pelas crianças 
da manhã). 

Turma da Tinta e a Oficina de Grafiti 



Semana que vem iremos à Niterói, de 
ônibus, de onde pegaremos a barca pa-
ra voltar. A Turma do Teletrasnporte fa-
rá o percurso invertido. Depois, faremos 
um piquenique na Praça Paris! F1T, 
quarta-feira, F1M, quinta-feira. 

PARA AS CIDADES MEDIEVAIS 
Após as investigações sobre nossa 

Cidade, a F2MB começou uma instigan-
te viagem no tempo rumo às cidades 
medievais. Conversamos e fizemos um 
levantamento inicial do que achamos 
importante pesquisar. 

Aqui estão alguns aspectos: Prote-
ção, Trabalhadores, Nobreza, Castigos, 
Castelos, Torres, Catedrais, Igreja, Reli-
gião, Transportes. 

Entusiasmadas, as crianças explora-
ram o livro “Como seria sua vida na Ida-
de Média”, ficando surpresas e fascina-
das com as primeiras descobertas. 

O QUE QUEREMOS SABER? 
A F2T nos surpreendeu ao responder 

a essa pergunta, pois não bastava que-
rer saber, a resposta tinha que ser coe-
rente: o que nós achamos importante 
saber sobre a Idade Média, já que nos-
so Projeto é sobre "Cidades"? 

Em grupos, as crianças levantaram 
questões bastante pertinentes e funda-

tram as transformações da Praça XV 
desde 1580 até os dias atuais serviu de 
base para o passeio. E isso é só o co-
meço! Com toda essa vivência, teremos 
a oportunidade de discutir o valor histó-
rico da Praça XV; o porquê das inter-
venções humanas nesse lugar; as cons-
truções que lá se conservam; as modifi-
cações que estão por vir nessa paisa-
gem... aguardem novidades! 

F3TB PASSEANDO NAS BARCAS 
"Nossa turma finalmente fez o passei-

o! Fomos observar a paisagem da Pra-
ça XV, pegamos uma barca de Niterói 
para o Rio, visitamos a cabine do co-
mandante, vimos um submarino e um 
avião pousando. Ficamos tão perto da 
água que até parecia que íamos cair lá 
dentro! Chegamos à Praça XV, fizemos 
um lanche muito gostoso e pudemos 
perceber as mudanças que o homem 
fez, descobrimos novas paisagens e 
também novas passagens. Na hora de 
voltar... CABUM! Mergulhamos no Mer-
gulhão. Para fechar nosso dia, come-
mos o bolo com a cara do Mickey que o 
Guillermo fez! Foi maravilhoso!" 

Texto coletivo 

AVALIAÇÕES 
Fizemos as primeiras avaliações for-

mais com as turmas de F4. Nada além 
do que as crianças já estão acostuma-
das a realizar. Apenas o ritual e a arru-
mação da sala ficam diferentes, para 
atender à formalidade do momento. 

Na próxima semana, vamos começar 
uma apostila que conta nosso processo 
de avaliação, explica o boletim, os con-
ceitos e ainda propõe uma autoavalia-
ção. 

As turmas que já estão satisfeitas 
com o novo “status” de estudantes, vão 
gostar muito! 

GRÁFICOS NAS F5 
O que Avatar, Bife de Porco Preto 

Português, Flamengo e Isa TKM têm 
em comum? 

Todos foram citados nas pesquisas 
de opinião feitas pelos alunos das F5. 
Na aula de Matemática, as informações 
sobre comidas, times, programas de Tv 

F3TB na Praça XV 

mentais para o entendimento das cida-
des medievais. Depois, todos comparti-
lharam as ideias e interesses e registra-
mos tudo no caderno de Projeto. 

Demos a partida para muitas pesqui-
sas e aprendizagens que, com certeza, 
vão nos levar a um mundo diferente, 
curioso e, de certa forma, encantado. 

RUMO À IDADE MÉDIA 
Antes de iniciar nossas pesquisas, 

lançamos a seguinte pergunta para a 
F2MA: 

O que sabemos sobre a Idade Mé-
dia? 
 

"Foi uma época muito antiga, que ti-
nha castelos, reis, rainhas, cavaleiros, 
arco e flecha etc. Havia trabalhadores 
que faziam espadas e armaduras, cha-
mados de ferreiros. Tinha, também, os 
sapateiros e os ourives que faziam as 
coroas de ouro e prata. Nessa época 
havia muitas guerras e mortes por cau-
sa da disputa por terras." 

O PASSEIO DAS F3 
Finalmente o tão esperado passeio! 
Na travessia da ponte Rio-Niterói, as 

crianças puderam apreciar a paisagem 
de vários pontos de observação. 

A observação de imagens que mos-



e livros favoritos, entre outros temas, 
foram expressas em gráficos de barras. 

A próxima tarefa será a apuração dos 
votos para a escolha do escritor brasilei-
ro que dará o nome à nossa Biblioteca e 
o registro da contagem mostrado em 
gráficos. 

NOTÍCIAS CURTINHAS DAS F5 
Começamos a leitura de "De repente, 

nas profundezas do bosque", que algu-
mas crianças ainda não trouxeram. 

Cadernos encapados são importan-
tes para a conservação, limpeza e ca-
pricho; estamos precisando de ajuda de 
algumas famílias nesse sentido. 

A prática dos "leitores do dia" tem si-
do construída, a cada encontro, com 
textos de autoria das crianças ou de ou-
tros autores. 

Como um ótimo incentivo, é impor-
tante que haja um espaço para conver-
sa sobre esse assunto em casa. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F5  
(INCLUÍDA DEPOIS DA 1ª IMPRESSÃO) 

Será na próxima segunda-feira às 
18h30. Não deixem de vir. 

MOSAICOS NAS F6 
Na última semana, elaboramos mo-

saicos em malha triangular. O objetivo é 
concretizar e obter um trabalho artístico 
sobre tudo que vimos estudando geo-
metria nas aulas de Matemática. Depois 
de prontos, serão preparados para a 
Mostra de Artes. 

SÁ PEREIRA NA WIKIPEDIA 
Aprendendo a pesquisar na Internet, 

os alunos das F6 conheceram as regras 
e as características de uma enciclopé-
dia desenvolvida em modo colaborativo: 
a Wikipedia. 

A fonte, que é uma das mais consulta-
das pelos alunos, em breve incluirá o ver-
bete "Escola Sá Pereira". Para isso, nas 
aulas de Projeto os alunos acessaram o 
site da escola e selecionaram as informa-
ções que julgaram mais importantes para 
apresentar a Escola na rede. 

GEOGRAFIA 
Em parceria com a professora de 

Português, fizemos uma reflexão sobre 

a tragédia das chuvas no Rio de Janei-
ro. No caso específico de Geografia, 
trabalhamos com uma nota de esclare-
cimento escrita pelos moradores das 
favelas de Niterói e trechos do Estatuto 
da Cidade. Uma forma de nos aproxi-
marmos de outros olhares sobre o es-
paço geográfico que vivemos e também 
uma oportunidade de refletirmos sobre 
o direito à cidade. 

Houve muito capricho nas capas dos 
cadernos de Geografia! Na próxima ter-
ça-feira teremos um teste para F6MA e 
na quinta para a F6MB. Material de es-
tudo: Ficha 1 e 4 e textos e atividades 
no caderno sobre Paisagem. Não es-
queçam o Atlas. 
A VIDA NAS GRANDES CIDADES 

Nome que demos à peça das F6 para a 
Mostra de Artes. O texto é uma adaptação 
de fragmentos de "Nova Iorque: a vida na 
grande cidade", de Will Eisner. As crian-
ças precisam aproveitar o final de semana 
para decorar suas falas. Nos ensaios de 
segunda-feira será ótimo se não precisar-
mos do apoio escrito. 

DE TODOS 
TROCA DE FIGURINHAS 

Henrique (F2T) e Diana (F6MA) con-
vidam a todos os colecionadores do al-
bum de figurinhas da copa do mundo de 

2010 para uma super troca de figuri-
nhas, amanhã, às 10h, na praça da rua 
Pires de Almeida, em Laranjeiras. 

Há algumas regras: são proibidas 
vendas, cada figurinha vale uma figuri-
nha, e a cada 5 figurinhas você pode 
dar um pacotinho fechado. Esperamos 
você lá! 

ACHADOS E PERDIDOS 
Estamos procurando uma bolsinha 

rosa, Hello Kitty, acompanhada de outra 
lilás, com uma escovinha de cabelo. Es-
tá marcada com o nome da Mariana B. 
(TDM). Pedimos aos pais que verifi-
quem se, por acaso, não foi por engano 
para casa. 

F3TA embarca em Niterói 

Aniversários 
de 10 a 16/5/2010 

10   MIGUEL M MEXAS BETTENCOURT   TAT 
10   MARIA MOLETTA MENDES MORAESTBT 
10   BEATRIZ RODRIGUES GAZÉ             TBM 
11   ALICE REPETTO Y M NUNES              TDT 
11   GABRIELA C MANSO BOECHAT         TBT 
12   PEDRO DA SILVA FERREIRA             F1M 
12   IAN AMORIM CORDEIRO DE MELLO F4M 
13   GABRIEL DE SOUZA BRAKARZ          TBT 
13   MARIA LUIZA A DE ANDRADE            F4T 
13   PALOMA TABORDA G DE OLIVEIRAF6MA 
15   VICTORIA TAVARES CARVALHAL   F2MA 
15   IARA LUCAS MARTINS DE CASTRO F3M 
16   ANA ATEM DIAMANTE                       F3TA 


