
linda casa onde se encontra a exposi-
ção, aproveitamos para brincar nos jar-
dins. A surpresa ficou por conta do índio 
Marruri, da tribo Funiô, em Pernambu-
co, que cantou e tocou chocalho para 
nossas crianças, que ficaram maravilha-
das. Depois de tanta novidade, todos 
voltaram felizes para a escola. 

PÉ DE QUÊ? 
Num lindo dia de sol, a Turma da 

Pracinha fez um passeio delicioso! Fo-
mos ao Pomar da Barra, uma praça 
muito especial, cheia de árvores frutífe-
ras. Apreciamos jambeiro, pitangueira, 
goiabeira, coqueiro, mangueira, entre 
outras. Lanchamos próximo a um lago 
cheio de peixes onde havia uma fonte. 
Terminamos no parquinho. 

BICICLETA NA FAZENDINHA 
Para ilustrar nossas pesquisas sobre 

as diferenças e semelhanças entre as 
zonas rural e urbana, a Turma da Bici-
cleta conheceu a Escola Nacional de 
Horticultura, uma enorme área verde 
em plena Avenida Brasil. Chegando lá, 
Paulo, o simpático guia do local, nos 

PARA TODOS 
FESTA JUNINA 
Nossa Festa Junina, no Campo de 

São Cristovão, foi antecipada para a 
manhã do dia 3 de julho, evitando confli-
tos com as finais da Copa do Mundo. 

COPA DO MUNDO 
Escalada a seleção, assunto da se-

mana, aproveitamos para comunicar 
que funcionaremos, com horários altera-
dos, nos dias dos jogos do Brasil, ou 
não conseguiremos cumprir os 200 dias 
letivos. 
Nos dias em que os jogos forem às 

11h, a saída da manhã será às 10h e a 
entrada da tarde às 14h.  
No dia em que os jogos forem às 

15h30, a manhã funcionará normalmen-
te a tarde sairá às 14h30. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
Calendário das próximas festas peda-

gógicas: 

18/05, às 8h, Vassoura, na Pereirinha; 16h, 
Jacaré, na Capistrano de Abreu 
20/05, às 8h, Bicicleta, no Largo dos Leões 
21/05, às 16h, Paisagem, na Capistrano de 
Abreu 
26/05, às 8h, Tinta, na Capistrano de Abreu 
01/06, às 16h, Pracinha, no Largo dos Leões 
07/06, às 8h, Rua, na Capistrano de Abreu 
08/06, às 16h, Bonde, na Capistrano de A-
breu 

TRABALHO PARA VASSOURA 
Estamos enviando uma folha em 

branco para que, junto com as crianças, 
os pais representem um lugar da cidade 
preferido por elas. Contamos com a cri-
atividade de todos transformando esse 
momento em uma oportunidade para 
curtir, com seus pequenos, uma ativida-
de de arte que poderá incluir desenho, 
pintura, colagem, imagens de revista, 
fotos, escritos etc. Aguardamos a entre-
ga até a próxima quarta-feira. 

PASSEIO DIVERTIDO 
A Turma do Jacaré conheceu um dos 

espaços públicos de nossa cidade que 
está entre os preferidos da turma: o Mu-
seu do Índio. Além de apreciarmos a 
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cional de Belas Artes. Diante de algu-
mas obras de artistas que havíamos 
pesquisado, as crianças comentaram: 
 

"É a Tarsila!" 
Davi 

"Olha as bandeirinhas do Volpi!" 
Úrsula 

Também fizemos uma visita à Perei-
rona, para apreciar as pinturas do muro 
do Pereirão e uma gincana animada 
com a Turma da Estrada, coordenada 
pelo Renato. Aproveitaram para matar a 
saudade da Mariah. 
Quarta-feira iremos passear na barca 

Rio-Niterói e distribuiremos flores aos 
passageiros, como fazia o Gentileza. 
Pedimos aos pais que, nesse dia, envi-
em uma flor escolhida pelas crianças. 

CONHECENDO SANTOS DUMONT 
Depois de conhecer um pouco da his-

tória do pai da aviação, e de suas inven-
ções, a Turma do Bonde foi ao Aeropor-
to Santos Dumont. Utilizamos dois 
transportes, o ônibus e o metrô. No ae-
roporto, vimos o movimento dos funcio-
nários e viajantes pelo saguão, aviões 
pousando e decolando e os murais em 
homenagem a Santos Dumont. Foi fas-
cinante. 
No final, nos restou dizer com uma 

salva de palmas: Viva Santos Dumont!! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

MOSTRA DE ARTES 
Confirmada para o dia 29, com a par-

ticipação das turmas de F3 a F6. Horá-

levou para lanchar num lugar arboriza-
do, ao lado de uma grande horta. Ouvi-
mos as explicações sobre a colheita das 
verduras, fomos ao curral, levando fo-
lhas de nabo para as vacas e vimos os 
cavalos e as ovelhas. A troca de infor-
mações sobre as características e os 
hábitos dos animais, que estávamos 
pesquisando, foi muito rica. No final, o 
guia nos presenteou com mudas de 
"Onze horas". Na volta todos estavam 
exaustos e felizes. (Mais fotos no “site”) 

GRAFITTI E HIP HOP 
A Turma da Paisagem teve dois en-

contros especiais. O primeiro com o 
Quinto Ano para uma apresentação de 
Hip Hop, na Pereirona. Nossos peque-
nos assistiram à coreografia da turma e 
se apresentaram, aprendendo, ainda, 
um passo novo com os maiores. Depois 
Raoni, auxiliar da escola, fez um grafitti, 
com as crianças, que fará parte da ma-
quete de Nova Iorque, que estamos pre-
parando. (Fotos no “site”) 

OS CAVALEIROS DE ARMADURA 
Os cavaleiros medievais têm desper-

tado tanto interesse e curiosidade na 
Turma da Rua que o assunto rendeu 
conversas e trabalhos durante toda a 
semana. 
Recebemos, também, vários livros e 

materiais super interessantes. Agrade-
cemos as contribuições e a parceria das 
famílias. 

AGENDA CHEIA 
A Turma da Tinta foi ao Museu Na-

rios das apresentações: 
9h, F3M; 9h30, F4M; 10h, F5M; 

10h30, Coral da Manhã; 11h, F6MB; 
13h, F6MA; 14h, Coral da Tarde; 14h30, 
F5T; 15h, F4T; 15h30, F3TA; 16h, 
F3TB. 
Preparem-se para um sabadão com 

muitas emoções, cheio de imagens, 
dança, música e teatro. 

FIGURINO DAS F3 E F6 
Segue nas agendas uma sugestão de 

figurino para o Teatro da Mostra de Ar-
tes. 
Esperamos que sejam criativos, apro-

veitando o que já existe no guarda-
roupa da família, nos armários e prate-
leiras de casa. As crianças estão muito 
animadas para mostrar o que prepara-
ram durante esses meses de trabalho. 

FESTAS PEDAGÓGICAS DE F1 E F2 
As festas das F1M e F1T serão no 

dia 2/6. As das F2MA e F2T, 9/6, tam-
bém quarta-feira. A da F2MB será sex-
ta-feira, 11/6. 
As festas das turmas da manhã serão 

às 8h e as da tarde às 16h30. Colo-
quem o compromisso nas agendas. A 
presença de todos é muito importante. 

PASSEIO POR DUAS CIDADES 
Um passeio diferente, que não vai 

deixar faltar assunto para as turmas de 
F1. Veja os textos coletivos no “site”. 

REI ARTUR 
Na F2MB, começamos uma leitura 

compartilhada de "O rei Artur e os cava-
leiros da Távola Redonda". Folheamos 

Passeios das F1 entre Rio e Niterói. (Mais fotos no “site”) 



o livro, lemos sobre o autor, conversa-
mos sobre o que é uma adaptação e 
mergulhamos no universo encantado do 
rei medieval. Cada um, com seu livro, 
acompanhou a leitura com muita con-
centração e interesse. Temos, agora, 
um longo caminho pela frente: vamos 
nos debruçar sobre as grandes aventu-
ras do Reino de Camelot. 

GORGONZOLA 
A F2MA inaugurou o livro da Família 

Gorgonzola em grande estilo. Antes de 
desafiar as crianças a resolver o primei-
ro problema, fomos à cozinha e coloca-
mos a mão na massa. Todos ajudaram 
e demonstraram conhecimentos sobre 
as medidas e, também, sobre ingredien-
tes e procedimentos ao cozinhar. Nossa 
receita, muffin de gorgonzola, foi suces-
so absoluto. As crianças comeram e pe-
diram mais. A receita está no caderno 
de Matemática. Soltem a imaginação e 
reinventem a receita. (Fotos no “site”) 

TÍTULOS! 
A F2T brincou de criar títulos para 

Fábulas. Conversamos sobre a impor-
tância dos títulos e até das chamadas 
de jornais e revistas, que são funda-
mentais para atrair a atenção dos leito-
res. Inventá-los foi muito divertido e fica-
ram adequados e bem originais. 
"O Macaco e o Gato", para Miguel, 

virou "O roubo das castanhas cozidas"; 
"As duas cachorras", para Antônio, virou 
"A cachorra do mal"; "A rã sábia", para 
Julia, virou "O casamento da onça"; 

ança já sabe o seu dia para treinar e 
fazer uma leitura bonita. A página está 
sendo lembrada pelo marcador que fize-
ram com o tema "Cidades". (Fotos no 
“site”) 

REUNIÃO DE PAIS DE F4 
No dia 24/5, às 18h15, encerramos o 

ciclo de reuniões do primeiro semestre. 
Temos tentado pautas e modelos que 
atendam, dentro do possível, às neces-
sidades de todos. Quem não se sentiu 
bem atendido ou quer sugerir mudan-
ças, recomendamos que se manifeste 
no fórum de pais ou entre em contato 
com a orientação. 

WHERE ARE YOU GOING? 
As F5, desenvolvendo o projeto Tra-

vel Agency, organizados em grupos, 
estão preparando um material de divul-
gação turística sobre uma cidade. A sa-
la dos computadores tem sido muito uti-
lizada para pesquisas em diferentes 
fontes na internet e produções no editor 
de texto. 

ENSAIO PARA A MOSTRA 
Nos dias 17 e 21, segunda e sexta-

feira próximas, queremos ensaiar com 
as F5 e F6 a coreografia para a Mostra 
de Artes, já com o figurino que as crian-
ças pretendem utilizar, incluindo, princi-
palmente os acessórios (bonés, colares, 
gorros etc). Pedimos que ninguém es-
queça. É preciso experimentá-los para 
ver se não atrapalham a movimentação. 

F5T NO SANTA MARTA 
“Inesperado, maravilhoso, diferente, 

F5T e F5M na visita ao Santa Marta. (Mais fotos no “site” 

"A cigarra e a formiga", para Vicente, 
virou "A cigarra que cantava"; "O leão e 
o ratinho", para Gabriel, virou, "A ajuda 
do rato". 
Aproveitamos para um reconto dessa 

última fábula, tão conhecida dos nossos 
pequenos. 
 

"Um dia um rato saiu de sua toca e 
trombou com o leão. O ratinho, apavo-
rado, pôs-se a gritar. O leão disse: não 
tenha medo de mim. Um dia, o leão fi-
cou preso. O rato ouviu o grito do leão e 
roeu a grade. O leão saiu correndo." 

João Beti 

DO PASSEIO DAS F3 
As F3 estão debruçadas sobre a pro-

dução das imagens da Praça XV nos 
dias atuais. Após muito discutir sobre as 
transformações que ocorreram ao longo 
do tempo, as crianças identificaram a 
convivência entre as construções mo-
dernas e as de valor histórico, iniciando, 
a partir daí, o rascunho da paisagem do 
lugar. Tem sido prazeroso e desafiador, 
ao mesmo tempo, pois é preciso levar 
em conta a organização espacial, os 
traçados, as combinações de cores. 
Começamos, também, uma discus-

são sobre o que é uma praça. Seu des-
dobramento será um trabalho expositivo 
mostrando a praça ideal para as F3. 

TODO DIA É DIA DE POESIA! 
As F4 começaram a atividade dos 

"leitores do dia" com as poesias de 
"Poesia Fora da Estante". Até junho, 
teremos uma poesia por dia. Cada cri-



fantástico, emocionante, surpreendente, 
divertido, inovador, incrível, cansativo, 
supimpa, novo, maneiro, único, surreal, 
contraditório, estranho... tudo isso junto é 
igual ao nosso passeio ao Santa Marta.” 

Texto coletivo 
Numa votação bem animada, em dois 

turnos, a turma batizou o seu projeto: 
"Cidade às escondidas". (Fotos no “site”) 

CASAMENTO JUNINO 
Já é tradição o casamento nas F5. 

Atendendo ao pedido feito na última re-
união de pais, fica confirmada a data do 
casório para o dia 9/6, para que todos 
possam programar uma fugida na hora 
do almoço. F5M às 11h e F5T às 13h. 

LITERATURA NA F5T 
Mais animados com o resultado da 

votação para o nome da bilblioteca, a 
meninada preparará resenhas, peque-
nas indicações para leitura, dos livros 
de Lobato que andaram lendo nos últi-
mos tempos. 
Organizaremos, na biblioteca, um es-

paço para "Eu indico!" 

BIBLIOTECA TEM NOME 
José Bento Renato Monteiro Lobato 

foi escolhido pela Sá Pereira para bati-
zar a biblioteca da escola. 
A apuração foi feita pelas F5 nas au-

las de Matemática e, dos 576 votos de 
alunos, pais, professores e funcionários, 
148 foram dirigidos ao criador do Sítio 
do Picapau Amarelo. 
Em segundo lugar ficou Ruth Rocha, 

com 91 votos, e Manoel de Barros, o 
terceiro lugar, com 86. 
A cerimônia de homenagem e batiza-

do será marcada para depois da Mostra 
de Artes. 

F5M E O SANTA MARTA 
Procuramos o desconhecido e encon-

tramos conhecimento. O que conhece-
mos no Santa Marta? Fizemos um texto 
coletivo com fragmentos dos individuais. 
Vejam o relato do grupo sobre o passei-
o, e fotos, no “site” da escola. 

ORIENTAÇÃO DAS F6 
Lendo a crônica do Contardo Calliga-

ris, na Folha de São Paulo, sobre o fil-
me "As melhores coisas do mundo", i-
mediatamente pensamos nos pais das 
F6. E colocamos o endereço no Fórum 
de Pais, para quem quiser ler. 
O horário da atendimento da orienta-

ção é: segundas-feiras de 9h às 11h; 
terças de 9h15 às 13h15 e quintas de 
12h15 às 14h15. 
EGITO ANTIGO NAS F6 
As F6 continuam sua viagem pelas 

Antigas Civilizações. Depois da Meso-
potâmia, guiados por Martha Sutter, co-
nhecerão a Grécia e a emocionante O-
disseia, com a sabida menina Pilar. 
Para ajudar no estudo sobre o Egito, 

adotaremos "Como seria a sua vida no 
Antigo Egito", de Jacqueline Morley, Ed. 
Scipione. 
Planejamos começar sua leitura no 

dia 8 de junho. 
EDUCAÇÃO FÍSICA NAS F6 
Continuando com o Futebol, estamos 

passando por fundamentos como pas-
ses, chutes e dribles. Têm sido muito 
divertidas as nossas aulas, os meninos 
se mostrando cada vez mais parceiros 
das meninas, num clima de muita coo-
peração. Com as experiências estamos 
concluindo que, mesmo com toda a 
competência individual, o jogo só fun-
ciona em equipe! (Fotos no “site”) 
F6 VIAJAM À GRÉCIA 
Nas últimas semanas, as F6 leram 

uma crônica de Lima Barreto, de 1915, 
que falava sobre as enchentes que ala-
garam a nossa cidade, e pudemos refle-
tir sobre a permanência desse problema 
até hoje, e suas causas. Após a leitura, 
os alunos escreveram suas próprias 
crônicas. Mas o que mais agradou foi o 
início da leitura de "Diário de Pilar na 
Grécia", que tem sido a sensação das 
aulas de Português. Já fizemos uma 
tarefa sobre os primeiros capítulos e 
também o teste, e tem até disputa em 
sala para ver quem vai preparar a próxi-
ma leitura! 
A RODA DE PROBLEMAS 
Após navegarem na Roda Mágica, 

ferramenta do Google, nas aulas de Ci-
ências, os alunos da F6 receberam a 

tarefa de construir as suas próprias Ro-
das a partir dos problemas que observa-
ram pela cidade. Debateram organiza-
dos em grupos divididos pela natureza 
do problema observado. Foi um mo-
mento de muita reflexão e criatividade, 
com as Rodas assumindo a marca de 
cada grupo. Está cada vez mais eviden-
te as relações entre os problemas que 
envolvem a nossa cidade. 
FOTOS DAS F6 
Em "Das Turmas", podem ser vistas 

imagens do dia a dia do sexto ano. Ati-
vidades de Educação Física, Artes Visu-
ais, Expressão Corporal, Música e Ciên-
cias foram “clicadas”. 
APRENDENDO COM OS ERROS 
Os alunos das F6 conseguiram identi-

ficar e corrigir os erros mais recorrentes 
nos trabalhos apresentados. Enquanto 
a professora reproduzia, no quadro, fra-
ses que continham os erros mais co-
muns entre os alunos, eles identifica-
vam e propunham alternativas para que 
as frases fossem escritas de maneira 
correta. Além dessa atividade, atenden-
do a pedidos, assistiram ao clipe da mú-
sica “We are the World – for Haiti”, o 
que os deixou muito contentes. A maio-
ria dos alunos cantou com entusiasmo. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 
Não estamos encontrando uma tam-

pa, do pote de lanche da Mariana C. 
(TDM), com estampa das "Princesas", e 
um carrinho vermelho, personagem do 
filme "Carros", do Theo (TBT). 

17   BRANCA GRINBERG-WELLER          F3TA 
17   ROSILEA RANGEL S PEREIRA          AUX 
18   LUIS HADDOCK L A MAGALHÃES    F3TB 
19   TULIO DE CARVALHO PEREIRA         TCT 
20   FLAVIA LOPES LOBAO                       PRO 
20   HELENA RODRIGUES OLIVEIRA     F6MB 
20   JULIA WEINMAN                                 F3TB 
21   ALICE FIGUEIREDO PEREIRA           F5M 
21   PEDRO LUIS R DE AZEVEDO            F1M 
23   CLARICE SÁ DE OLIVEIRA                 TBM 
23   FERNANDO HOSKEN PEREIRA         TCM 

Aniversários 
de 17 a 23/5/2010 


