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FESTAS PEDAGÓGICAS
Calendário das próximas:
26/05, às 8h, Tinta, na Capistrano de Abreu
01/06, às 16h, Pracinha, no Largo dos Leões (caso chova, na Capistrano de Abreu)
07/06, às 8h, Rua, na Capistrano de Abreu
08/06, às 16h, Bonde, na Cap de Abreu

FESTA DOS JACARÉS
A Festa foi muito animada! As crianças
participaram, com muito envolvimento, da
história narrada pela professora, intercalada
com canções, fotos e vídeos das crianças,
que retratavam o projeto e a história da turma. No final, todos apreciaram os trabalhos
de artes dos pequenos com alegria.

FESTA E PASSEIO
No encontro com as famílias da Turma da
Vassoura as crianças cantaram e dançaram
as músicas que fazem parte de nossas manhãs na escola. Ficaram felizes ao compartilhar com os pais os seus trabalhos de artes.
No final, uma surpresa: uma oficina de pintura com instrumentos de limpeza no lugar de
pincéis.

Festa da Turma do Jacaré (Mais fotos no “site”)

Sobre a importância do trabalho dos garis,
Arthur trouxe para o grupo imagens de garis,
dentre elas a de um argentino que, em seu
país, recebe o nome de "varredor". Perceberam a diferença da cor do uniforme que é
verde.
Na próxima quinta-feira, vamos ao Parque
do Martelo. O lanche será coletivo.

FESTA PEDAGÓGICA E PESQUISA
No Largo dos Leões, pais e filhos cantaram e dançaram um animado repertório relacionado aos animais, da cidade e do campo,
por nós estudados, e outras cantigas de roda. Felizes, todos apreciaram as produções
de artes das crianças.
Depois de conhecer a fábula "A galinha
dos ovos de ouro", a Turma da Bicicleta pesquisou sobre a alimentação das galinhas, o
nascimento dos pintinhos e os diferentes
tamanhos de ovos existentes. Para finalizar,
quebramos ovos de galinha e de codorna,
vimos como eram por dentro e os saboreamos mexidos e cozidos.

TEATRO DA PRACINHA
A Turma da Pracinha adora representar.
As crianças estão sempre animadas para
montar uma peça e suas histórias favoritas
são Chapeuzinho Vermelho e os Três Por-

quinhos. Caracterizam-se com tecidos e fantasias e nos pedem para tocar a campainha
avisando que já vai começar. No palco, os
personagens dividem suas emoções entre
alegria e timidez e a platéia aplaude muito
animada!

VISITA NA PAISAGEM
Maria Pia, mãe do João Felipe (TCT) e
Francisco Liberal (TDT), veio contar sobre o
seu dia a dia em Nova Iorque, quando morava por lá. Seu apartamento, seu trabalho, os
almoços rápidos e os passeios com os amigos no Central Park, tudo ilustrado por lindas
fotografias que retratavam paisagens da cidade no inverno e no verão. No fim, as crianças saborearam um delicioso cachorro quente, oferecido pela visitante, como o lanche
que costumava fazer pelas ruas da cidade.
Na próxima quinta feira, vamos ao Cassino Atlântico ver o trabalho do grafiteiro Toz.

JOGOS NA RUA
Depois de conversar sobre como costumavam se divertir as crianças no tempo dos castelos, a Turma da Rua está confeccionando
dois jogos: um baralho e um jogo de moedas
de ouro e prata. O jogo de dados também
despertou o interesse da criançada que já
começou a jogar as primeiras rodadas.

Festa da Turma da Vassoura (Mais fotos no “site”)

Visitas Britânicas: (Mais fotos no “site”)

VISITAS BRITÂNICAS
A Turma do Bonde recebeu duas visitas
muito importantes: Carlos, pai do Francisco
(TDT) e do Bernardo (TCT) e Carlitos, pai da
Cecília C. (TDT). Vieram nos contar sobre o
tempo em que moraram em Londres, cidade
para onde "viajamos" na semana passada.
Carlos contou sobre seus estudos, passeios
e transportes que utilizava: metrô, ônibus e
uma bicicleta. Carlitos nos falou da sua infância por lá, do quanto gostava de soltar
pipa e que muitas crianças se locomoviam a
pé para chegar nos lugares. Foram histórias
que preencheram nossas tardes de alegria.
E para encerrar uma delas, brindamos tomando um delicioso chá inglês, carinhosamente oferecido por Alice.

NAS BARCAS
A Turma da Tinta passeou na barca RioNiterói. As crianças levaram flores para os
passageiros e cantaram a música
"Gentileza". Alguns dos presenteados se
encantaram com o gesto dos pequenos e
quiseram saber qual era o objetivo do passeio.
As crianças adoraram.
"Esse é o meu primeiro passeio de barca!"
Miguel

"Bom dia! Bom
trabalho!", as crianças diziam aos passageiros.
Na Praça XV, todas identificavam,
animadas, as placas
de sinalização.
Estamos ansiosos
e quase prontos para
a nossa festa pedagógica, quarta-feira.
Esperamos por vocês
com as crianças vestidas de branco, sem
estampas.
Maria Pia na Turma da Paisagem (Mais fotos no “site”)

ENSINO
FUNDAMENTAL
Rua Capistrano de Abreu, 29

“GRAFFITI” NA ESCOLA
A visita de Felipe Motta às F3, F4, F5 e
F6 deixou, além de muitas informações, dois
registros do artista nos muros do campinho.
Depois de uma conversa ilustrada por vídeo
e imagens de seus trabalhos pela cidade, as
crianças puderam acompanhar e compreender as técnicas por ele utilizadas. Quase todos permaneceram reunidos e atentos até a
conclusão do desenho, quando Motta foi aplaudido e cercado pelos novos fãs em busca de autógrafos. Para nossa surpresa, ontem, no Caderno Zona Sul de O Globo, saiu
uma matéria sobre seu trabalho e de outros
artistas de rua que imprimem suas marcas
em espaços ao ar livre, mas que começam a
ocupar também centros culturais e galerias.
A matéria é da Renata Leal, ex-aluna muito
querida da Sá Pereira.

MOSTRA DE ARTES
Sábado, 29/05, as F3, F4, F5 e F6 receberão seus pais para compartilhar sua produção artística. O horário das apresentações
foi divulgado no Informe passado e permanece na página principal do nosso site.
Quem está acostumado a encontrar a escola toda enfeitada, com uma exibição de
trabalhos muito explícita, encontrará uma
mostra diferente. Talvez chame a atenção a
necessidade de pesquisa e busca de uma
produção criativa, mas espalhada e escondida pelas frestas, maçanetas, orifícios e reentrâncias das paredes, portas, janelas, papeleiras e latas de lixo. Para quem trabalha
nesse espaço, tem sido uma alegria cada
descoberta.
As apresentações de Dança e Música serão pelo pátio e escadas, tentando trazer, a
atmosfera dos artistas que se apresentam na
rua. Somente o Teatro das F3 e F6 será no
salão. As salas do prédio novo estarão também ocupadas com trabalhos desenvolvidos
nas aulas de Projeto, Música e Matemática.
No momento das apresentações, os pais da

F2MB, à esquerda e F2T, acima, no Outeiro da Glória

F2MA na Catedral

turma que estiver atuando devem ter prioridade de acesso. E lembramos o bom senso
quanto ao número de convidados.

CARTEIRINHAS
Esta semana distribuímos para as turmas
de F3, F4, F5 e F6 uma carteirinha de estudante que vinha sendo reivindicada pelas
crianças. Pedimos aos responsáveis que
verifiquem os dados.

TELETRANSPORTE E A LEITURA
No primeiro ano é muito importante que
as crianças sintam-se motivadas e confiantes para ler utilizando suas ideias e conhecimentos sobre a língua. Precisam acreditar
na sua competência para enfrentar os desafios... Nesta semana, Clarice nos disse: "Ler
é muito difícil!", e dissemos, "É mesmo, mas
você está conseguindo".
É imenso o prazer de acompanhar a felicidade das crianças lendo os textos que encontram na sala. Nos últimos dias nossa estante recebeu livros com textos curtos e simples para desenvolver a fluência e incentivar
as tentativas dos novos leitores. A intenção

do incentivo à literatura é produzir prazer pelo entretenimento, pela beleza,
pela conexão do texto com nossos sonhos e fantasias. “A
bruxa do armário de
limpeza”, de Pierre
Gripari, que vem
sendo contada em
capítulos, tem provocado risos, surpresas
e uma pontinha de
medo!
Temos tido, também,
muito trabalho na
preparação da festa: ensaios, murais etc.

VISITA QUERIDA
As crianças da Turma da Estrada estão
muito envolvidas com os preparativos para a
festa pedagógica que está se aproximando.
Convidamos o Raoni, auxiliar da Turma da
Tinta, para desenhar uma enorme Torre Eiffel que será pintada por elas e exposta na
festa. Numa próxima etapa, aproveitaremos
para exercitar a escrita das palavras preparando algumas placas de identificação dos
trabalhos que farão parte da exposição de
artes.

A CATEDRAL E O OUTEIRO
As pesquisas das F2 sobre cidades medievais vêm revelando a importância das igrejas na época. O último passeio motivou, ainda mais, as crianças para o projeto. Vejam
como as turmas registraram o passeio no
“site” da escola.

NOTÍCIAS FRESQUINHAS DAS F3
Estamos nos últimos preparativos para a

tão esperada Mostra de Artes. Na aula de
Teatro, a garotada das F3 está ensaiando "O
Quarteirão". Decoraram suas falas e estão
interpretando seus personagens.
Nas aulas de Artes, estão terminando os
trabalhos de intervenção que prometem conferir um outro ar à escola.
Reforçamos a necessidade do envio dos
livros adotados.

"TOUR" PELO CENTRO DA CIDADE
“Nós, da F4T, na segunda feira, realizamos nosso primeiro passeio. Fomos ao Centro da Cidade visitar lugares em que é possível apreciar a arte barroca em contraste com
a arquitetura moderna.
A primeira parada foi no Palácio Gustavo
Capanema, que foi construído por uma equipe de arquitetos que fizeram também o projeto de Brasília, entre eles Lucio Costa e Oscar Niemeyer. O projeto foi supervisionado
pelo francês Le Corbusier. No edifício vimos
também os azulejos e as pinturas de Portinari. A arquitetura é surpreendente! O prédio é
sustentado por pilastras de 10 metros!” (Veja
a continuação do texto coletivo e fotos no
“site”)

QUEM CONTA, CONTA DO SEU JEITO
“Na semana passada, recebemos uma
visita espetacular: Júlia, professora da escola, é descendente de Tiradentes! Desde pequena ouvia essa história, mas não ligava
muito porque não sabia nada sobre o nosso
herói. Quando cresceu, resolveu conhecer
mais da sua família e, pesquisando sua árvore genealógica, descobriu que Tiradentes
é seu "tatatataravô".
Na época da Inconfidência, Tiradentes
deu o filho para um amigo cuidar e pediu que
o registrasse com seu sobrenome para evitar
perseguições. Só depois da Proclamação da

INVISÍVEL MAS ESTÁ LÁ
Nas aulas de Geografia, nas F6, os alunos descobriram que existem aspectos invisíveis que fazem parte do espaço geográfico. As leis de proteção ambiental ou de proteção do patrimônio histórico e cultural, por
exemplo, não são visíveis na paisagem, mas
são fatores que interferem na forma como
está organizada e aparece aos nossos olhos. Estamos chegando à conclusão que,
para compreender o espaço geográfico, não
basta descrever como é a aparência de uma
paisagem; é preciso compreender, também,
a sociedade que a construiu.

F6 CHEGA AO EGITO

Visita de Felipe Motta às F3, F4, F5 e F6. (Mais fotos no “site”)

República, a família pode retomar seu verdadeiro nome, só que, como homenagem, adotou o codinome Tiradentes.”
Texto coletivo, F4M
A F4T recebeu, na quarta-feira, dia 12, a
visita da Julia, professora da F3TB. Ela mostrou para as F4 a árvore genealógica da família. O motivo dela mostrar sua árvore genealógica é que ela queria mostrar seu parentesco com Tiradentes.
A turma ficou de queixo caído quando
soube disso. A F4 achou difícil de acreditar
que a Júlia é parente de uma pessoa tão
importante para a história de Ouro Preto e
para a História do Brasil.
Lito, F4T

EXPRESSÃO NA F5
As F5 conheceram as Expressões Numéricas. Com a nova apostila, aos poucos, os
alunos aprenderão os procedimentos que
envolvem esse tipo de tarefa.
E vêm aí os Números Grandes! Interessante como o senso numérico está crescendo com as grandezas! Os alunos comentam
como achavam, quando eram pequenos,
que "mil" era um número muito grande!

DESAFIO GRAMATICAL NA F5T
Nos últimos encontros, já mais avançados
na leitura de "Emília no País da Gramática",
rememoramos os conhecimentos já trabalhados em anos anteriores e acionamos o nosso saber intuitivo de usuários da língua para
preparar um jogo que chamamos "Desafio
Gramatical". A turma, dividida em duas equipes, pesquisou materiais didáticos passa-

dos, elaborou questões e desafios, discutiu a
pertinência, adequação, tirou dúvidas etc.
Depois, foi a vez de cada equipe resolver as
próprias questões para, então, desafiar a
outra.

ERRATA PARA O CASAMENTO
No informe anterior nos confundimos com
a data do casório das F5. O dia é 9/7. F5M
às 11h e F5T às 13h.

MATEMÁTICA NAS F6
Estivemos dedicados ao encerramento do
primeiro trimestre arrumando a casa. A partir
da organização dos materiais e do arquivamento de fichas e testes, fizemos uma restrospectiva passando pelos objetivos trabalhados. Dessa forma, estamos prontos para
começar o próximo trimestre esperando mais
empenho e uma produção ainda melhor.

RETROSPECTIVA NAS F6
Os alunos das F6 finalizaram em duplas o
verbete que apresenta nossa escola na Wikipedia. Agora, numa votação, escolherão o
texto que melhor cumprirá seu papel.
Para registrar em um caderno o percurso
de cada grupo, as duas turmas fizeram uma
retrospectiva de como foi usado o tempo das
aulas até agora.
Em ritmo de ensaio para a Mostra, algumas aulas de Projeto foram dedicadas a aprimorar as produções de Dança e Teatro e
receber a visita do grafiteiro Felipe Motta.
E cadê a pesquisa?, perguntam ansiosos.
Tudo pronto para começar junho com a
mão na massa!

O sexto ano, seguindo pela Antiguidade,
chega ao Egito! Para entenderem a terra dos
faraós, múmias, esfinges e pirâmides começamos pelos mitos e lendas. Conhecer as
crenças desse povo é um bom caminho para
seguirmos navegando pelo Nilo e caminhando pelo deserto. O livro "Como seria a sua
vida no Antigo Egito", de Jacqueline Morley,
Ed. Scipione, será nosso companheiro e é
aguardado para a primeira semana de junho.
Essa "viagem" deve contar com a visita a
um certo museu que abriga uma múmia. Sabem qual?

DE TODOS
CAPOEIRA E EXPOSIÇÃO
PARA OS PEQUENOS
Dan, mãe do Davi (TDM) e da Nina
(TAM), informa que já iniciaram, no Espaço
Tápias, as aulas de capoeira do professor
Passarinho, para crianças de 3 a 5 anos, e
também sugere a exposição do artista Gian
Calvi, no Centro Cultural dos Correios.

LANÇAMENTO
Tânia Velozo, ex-professora da escola,
convida a todos para a tarde de autógrafos
do lançamento de seu livro "Alice faz Aniversário", na livraria Malasartes, Shopping da
Gávea, dia 29/05 às 16h.

Aniversários
de 24 a 30/5/2010
24
25
25
27
28
29
30

JOÃO VELHO MOREIRA DA SILVA TBM
HELENA LESSA MACEDO
SOFIA MATTOS DE M GONÇALVES TDM
RAFAELA MOROSINI MENEZES
F2T
NINA SIMÕES PIRES FRAGALE
F2T
MANUELA ZYNGIER TENORIO
TAM
PEDRO COUTO R DE SOUZA
F4T

