
nova auxiliar de turma. 

ARTE NO COCO 
A Turma da Pracinha, inspirada nos traba-

lhos de Frans Krajcberg, que utiliza elemen-
tos da natureza em suas obras, participou de 
uma instigante experimentação. O desafio foi 
pintar cocos pendurados em barbantes. As 
crianças se envolveram no processo desde o 
início, quando os cocos chegaram ainda ver-
des da Cobal e foram limpos e colocados 
para secar, quando foram mudando de cor. 
Esse trabalho será exposto na festa pedagó-
gica e ficará na escola para que possamos 
observar se outras mudanças irão acontecer. 
As crianças estão curiosas. 

PAISAGEM EM FESTA 
Emocionante! Assim podemos descrever 

o dia da Festa Pedagógica que começou 
com uma bela apresentação de Hip Hop do 
grupo da Maré, na Pereirona. Depois nossas 
crianças dançaram para os pais, com o cora-
ção batendo forte e esbanjando alegria. A-
preciaram, ainda, seus os trabalhos de artes 
e compartilharam, com suas famílias, muitas 
experiências vividas ao longo do semestre. 

Segue na pasta uma folha branca para 

PARA TODOS 
FERIADO DE CORPUS CHRIST 

Na próxima semana, com o feriado de 
Corpus Christ na quinta-feira, não funciona-
remos na sexta. Como a semana ficará pe-
quenina, o próximo Informe só será publica-
do no dia 11/6. Fiquem atentos às agendas. 

PERDIDOS 
Bastou esfriar para todo mundo vir agasa-

lhado. Com a movimentação e o recreio, o 
casaco começa a incomodar e pronto: passa 
a morar na escola! 

Pena que nem todos estão identificados e 
só voltarão aos donos se procurados. 

Pedimos que casacos e capas sejam mar-
cados. Caso perdidos, a Rosi, Vivi ou Quedi-
enne poderão ajudar a recuperá-los. Fiquem 
atentos à possibilidade de trocarem seus 
pertences sem querer. 

Breno, da F6MB, está, desde março, à 
procura de um casaco azul marinho, da 
GAP, esquecido na escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
01/06, às 16h, Pracinha, no Largo dos Le-
ões (caso chova, na Capistrano de Abreu) 
07/06, às 8h, Rua, na Capistrano de Abreu 
08/06, às 16h, Bonde, na Capistrano de A-
breu 

O PASSEIO DA VASSOURA 
As crianças capricharam nos trabalhos que 

fizeram em casa. Nos registros, pinturas colo-
ridas e imagens dos lugares que gostam de 
frequentar, acompanhados de pequenos de-
talhes que ajudaram nossos pequenos a falar 
sobre eles. Aproveitamos o momento dessas 
pesquisas para conhecer um cantinho acon-
chegante e que ainda não havia aparecido 
em nossas conversas, o Parque do Martelo. 
Apesar de uma parte do parque estar interdi-
tada, as crianças brincaram no chão de pedri-
nhas, transformando folhas em pratinhos, 

observando micos e formigas, compartilhando 
com alegria muitos brinquedos. 

BRINCADEIRAS NO PÁTIO 
As crianças da Turma do Jacaré estive-

ram envolvidas com diferentes brincadeiras 
no pátio como "Meus pintinhos venham cá", 
"Elefantinho colorido", "Pega-pega", "pique 
esconde", "pique pega", cantigas de roda e 
usaram a imaginação criando muitas manei-
ras de brincar com tiras de papel crepom. 
Uma grande farra! 

CIDADE DO INTERIOR 
A Turma da Bicicleta recebeu a visita de 

Flora, ex-aluna da escola, que veio ilustrar 
nosso projeto e nos contar sobre sua vida 
rural em Campo Redondo, interior de Minas 
Gerais. Lá, ela mora numa fazenda e sua 
mãe nos disse que as crianças costumam ir, 
a pé, sozinhas, para a escola. E que as mais 
velhas cuidam das mais novas durante o tra-
jeto. "Elas vão conversando e chegam todas 
na mesma hora, pois o grupo vai se encon-
trando pelo caminho e esperando por quem 
ainda não chegou". Os antigos e novos ami-
gos ficaram muito felizes com a visita! 

Outra novidade é a chegada de Raquel, 
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FESTA DA TINTA 
A festa foi recheada de alegrias e surpre-

sas. As crianças estavam ansiosas para 
compartilhar com seus pais o que vivencia-
ram na escola e ficaram felizes ao apresen-
tar a coreografia, o vídeo e a exposição de 
artes que retratavam a história do projeto. 
Todas participaram de uma manhã de emo-
ção com suas famílias e as homenagearam 
entregando-lhes flores de papel confecciona-
das por elas. 

Depois apresentaram a dança e o vídeo 
para algumas turmas do Ensino Fundamen-
tal e foram aplaudidas pelos veteranos. 

De volta à Pereirinha, na hora do lanche, 
para finalizar a comemoração, teve o sorvete 

que pais e filhos possam criar, juntos, um 
graffiti. 

A RUA EM FESTA 
As crianças da Turma da Rua estão muito 

animadas com os últimos preparativos para 
a Festa Pedagógica. No salão, estão se es-
forçando para acertar os passos da Opereta 
Medieval. Nas aulas de artes se preparam 
para construir a maquete da cidade, dentro 
dos muros do castelo, que decidimos fazer 
com caixas de suco. Nossa festa será se-
gunda-feira, logo após o feriado. As crianças 
devem ser entregues na Pereirinha, às 7h30 
e os pais devem aguardá-las, na sede da 
Capistrano de Abreu, às 8h. 

oferecido à turma pelos professores. 

VIAJANDO E DANÇANDO... 
A Turma do Bonde está empenhada na 

preparação da festa pedagógica. Fizemos os 
últimos ajustes em nossa coreografia e nos 
apresentamos para os colegas das outras 
turmas. Para a exposição, selecionamos e 
estamos finalizando alguns trabalhos. No dia 
da festa, as crianças deverão vestir "short", 
bermuda ou calça e camiseta de malha bran-
ca, sem estampas. 

E as andanças continuam... Estamos pes-
quisando sobre a cidade de Veneza, próxima 
escala de nossa viagem, e conhecendo um 
pouco de sua história, seus monumentos e 
museus, seus canais e seu famoso transpor-
te, o barco. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 20                 

MOSTRA DE ARTES 
O evento deste ano se apresenta diferen-

te dos anteriores. 
Com o tema "As Cidades", buscamos ins-

piração nas ruas e descobrimos como essas 
manifestações artísticas interferem no dia-a-
dia das pessoas. 

As performances, shows, graffitis e afins 
que preenchem os espaços urbanos vão ter 
sua vez do lado de dentro da Sá Pereira. 
Esquetes, danças, música, poesias, instala-
ções, vídeos e desenhos, espalhados por 
toda a escola, mudam a relação das pesso-
as com o espaço. Há coisas muito grandes e 
também muito pequenininhas. O olhar agu-
çado e curioso é fundamental. Como a arte 
de rua é efêmera, estar na hora e lugar certo 

Turma da Pracinha pintando o coco Passeio da Turma da Vassoura ao Parque do Martelo 

Festa da Turma da Tinta 



faz toda a diferença. Vamos dar uma ajuda 
tentando orientá-los. No mural de entrada 
está uma síntese de todas as interferências 
feitas pelas crianças no prédio e o horário e 
local das apresentações, que são: 
 

9h, F3M, Teatro, " Nosso Quarteirão", no 
Salão; 
9h30, F4M toca e dança "Se essa Rua Fos-
se minha" no campinho do pátio novo; 
10h, F5M, "Street dance" e arranjo para pan-
deiros da composição da turma "Viva a Cida-
de", também no campinho do pátio novo; 
10h30, F4 e F5, Coral da Manhã, no pátio; 
11h, F6MB, Teatro, "A vida nas cidades 
grandes", no salão, seguido do vídeo "Stand 
by me", produção musical da turma e, de-
pois, no pátio, "Street dance"; 
13h, F6MA, Teatro, "A vida nas cidades 
grandes", no salão, seguido do vídeo "Stand 
by me", produção musical da turma e, de-
pois, no pátio, "Street dance"; 
14h, Coral da Tarde, no pátio, com a partici-
pação das F6; 
14h30, F5T, "Street dance" e arranjo para 
pandeiros da composição da turma "Viva a 
Cidade", também no campinho do pátio no-
vo; 
15h, F4T, toca e dança "Se essa Rua Fosse 
minha" no campinho do pátio novo; 
15h30, F3TA e 16h30, F3TB, Teatro, " Nos-
so Quarteirão", no Salão. 

Detalhes importantes: 

Além das interferências, as salas do pré-
dio novo estarão ocupadas com exposições 
de trabalhos e vídeos. 

Pedimos a todos que cheguem à escola 
uns 10 minutos antes das apresentações, já 
caracterizados no caso das F3 e F6. 

A mudança de figurino das F6 será na 
sala da F2MB para as meninas e da F2MA 
para os meninos. Chegando, as crianças 
podem deixar as roupas que serão usadas 
na dança nesses locais. 

Lembramos o bom senso no número de 
convidados e da preferência dos pais das 
turmas que se apresentam na ocupação dos 
espaços. 

Curtam as apresentações e não deixem a 
ânsia de fotografar estragar a festa. 

A todos, um sábado alegre e divertido. 

CARTEIRINHAS 
Foram entregues carteirinhas de estudante 

para todos os alunos do ensino funcamental 

DE OLHO NA ARTE DAS RUAS 
Nesta semana o olhar da F1T se voltou 

para a arte que está fora dos museus! Nos-

leitura para a turma. Excelentes leitores es-
tão se revelando! 

Lembretes rápidos: 
Nem todos trouxeram os livros adotados. 

Pedimos que providenciem com a máxima 
urgência! 

Esquecimentos de lanche têm sido fre-
quentes. 

As entradas e saídas fora do horário têm 
atrapalhado as atividades. 

A F3TB CONVIDA PARA A MOSTRA 
DE ARTES 

A garotada escreveu alguns textos convi-
dando os pais para a Mostra de Artes. Os 
mais votados foram: 
 

"Não vejam essas coisas ruins que apare-
cem na televisão no sábado à tarde! Venha 
à nossa Mostra de Artes! Mas atenção: Não 
chegue às 10h da noite!" 

Luis 
"Por favor, venham à nossa Mostra de 

Artes e fique frio porque talvez esteja quente 
nesse dia!" 

Daniel 
"Quer se animar? No sábado eu vou dan-

çar! 
Entre no trem que já já sairá partindo da 

sua casa e, na Sá Pereira, com um passinho 
de valsa você chegará. Às duas o Coral vai 
cantar! Preste bem atenção! A festa não vai 
acabar, eu é que vou ficar para ouvir as flau-
tas parecidas com sabiás. Às quatro a F3 vai 
arrasar! Venha para cá!" 

João. 

O BARROCO E O MODERNISMO 
Nós da F4M, fomos ao Palácio Gustavo 

Capanema, onde apreciamos a arquitetura 
modernista. O prédio tem pilotis de dez me-
tros de altura que precisavam de três crian-
ças para abraçá-los. Também tinha um pai-
nel de azulejos de Portinari com desenhos 
de sereia, peixe, concha, estrela-do-mar e 
cavalo-marinho. 

No segundo andar, tinha outro painel de 
Portinari, mas não de azulejos, e um tapete 
desenhado pelo Burle Marx. Ao lado tinha 
uma foto gigante de Ouro Preto. 

Seguimos para a Igreja da Ordem Tercei-
ra do Carmo. Nela vimos muitos elementos 
do barroco: santos, paredes entalhadas na 
madeira e recobertas de ouro. 

Depois, fomos ao Paço Imperial que foi 
morada da Família Real. Lá dentro havia 
uma instalação cheia de bugigangas e finali-
zamos vendo a estátua de Tiradentes. 

Marri e Tiago 

sos alunos apreciaram e ficaram instigados 
com o trabalho de Banksy e Marcelo Ment. 
As crianças se mobilizaram. Olívia contribuiu 
tirando fotos de graffitis expostos nos muros 
da cidade e Rafael trouxe imagens de jornal. 
O entusiasmo cresceu, ainda mais, com a 
visita dos alunos Gui Coutinho e Miguel Her-
zog, da F2T, para uma demonstração do 
trabalho com letras no graffiti. Estamos em 
contagem regressiva para mostrar nossa 
produção na Festa Pedagógica! 

RODIN E TARSILA NA ESTRADA 
Nosso querido personagem Tio Beto conti-

nua alegrando a Turma da Estrada com car-
tas que enchem as crianças de alegria. Uma 
delas nos apresentava um artista francês 
muito famoso, Rodin, e uma brasileira, tam-
bém muito conhecida, Tarsila do Amaral, que 
morou, durante algum, tempo em Paris. Fize-
mos trabalhos de artes inspirados nos dois. 

FESTAS PEDAGÓGICAS DE F1 E F2 
Dia 2/6, próxima quarta-feira, Turma da Es-
trada e Turma do Teletransporte 
Dia 9/6, quarta-feira, F2MA e F2T 
Dia 11/6, sexta-feira, F2MB 

Às 8h para as turma da manhã e 16h30 
para as da tarde. As sugestões de fantasia 
foram enviadas pelas agendas. Sejam criati-
vos e evitem gastos. O objetivo desses en-
contros é compartilhar o processo de apren-
dizagem das crianças. A presença de todos 
é muito importante. 

BRINCADEIRAS MEDIEVAIS 
A F2MB e a F2T apreciaram uma obra de 

Pieter Bruegel que retratou, em "Jogos Infan-
tis", muitas brincadeiras medievais. As crian-
ças se surpreenderam ao ver as brincadei-
ras, pois já conheciam muitas delas. Bambo-
lê, cabo de guerra, pula carniça, pião e cons-
trução foram algumas das reconhecidas. 

AGENDA CHEIA 
A F3M esteve com a agenda lotada, nes-

sas últimas semanas, finalizando trabalhos 
para a Mostra de Artes. Entretanto as crian-
ças fizeram questão de manter a leitura dos 
livros de literatura que adotamos. O entusi-
asmo tem sido grande com as descobertas e 
as histórias guardadas nos textos. 

NOVIDADES E LEMBRETES 
A F3TA iniciou uma prática de leitura diá-

ria de um texto, cujo gênero é de escolha do 
aluno que fará a apresentação. É um proces-
so que envolve, desde a escolha do texto, 
passando pela preparação da leitura, até a 



SE A GRAMÁTICA FALASSE... 
Nas F5 estamos envolvidos com os estu-

dos sobre a língua e o Desafio Gramatical, 
jogo que está sendo construído, nos ajudará 
nesse percurso. Fará parte desse trabalho 
uma ida à sala dos computadores para nave-
garmos na exposição "Menas - o certo do 
errado e o errado do certo", que está em car-
taz no Museu da Língua Portuguesa, em 
São Paulo. Auxiliados por uma ficha, que 
nos indicará caminhos, teremos a oportuni-
dade de ampliar e sistematizar nossas hipó-
teses e de nos aproximar da gramática nor-
mativa e da discussão sobre variabilidade 
linguística. 

PRÓXIMOS PASSOS DAS F5 
O passeio ao Santa Marta ainda tem nos 

rendido boas conversas. Apreciamos as fo-
tos e o que conseguimos filmar, material que 
nos sugeriu algumas ideias para reflexão, 
discussão e também para escrita. Para as 
fotos, preparamos legendas. A F5T fez um 
primeiro exercício de escrita, do gênero crô-
nica, a partir da experiência do passeio. Par-
te desse processo estará na Mostra de Ar-
tes. Os próximos passos ainda serão em 
nosso bairro, depois, partiremos para o Cen-
tro e Zona Norte, sempre recuperando um 
pouco da história da cidade. 

MAIS ESCRITA E LEITURA NA F5T 
Temos insistido para que a atividade de 

empréstimo da biblioteca seja um pouco 
mais consciente e interessada. Aumentamos 
os prazos para entrega, sugerimos livros 
mais ousados, propusemos troca de informa-
ções sobre os livros lidos e, da última vez, a 
tarefa foi preparar um comentário, a partir de 

um modelo, já exercitando para a resenha 
que prepararão dos livros de Lobato. Para os 
leitores, seguem duas dicas de histórias mui-
to bacanas dos autores mais bem votados 
para o nome da Biblioteca. A F5T indica: 
 

“Admirável mundo Louco", de Ruth Ro-
cha. 

Esse livro tem três histórias divertidas, 
mas a que eu mais gostei foi: 'Quando a es-
cola é de vidro’. Porque essa história faz a 
gente imaginar se a nossa escola fosse as-
sim... E agora vocês me perguntam: “Assim”, 
como? Leiam o livro e vocês saberão.  

Giovanna 
“A chave do tamanho’’ de Monteiro Lo-

bato 
A Chave do Tamanho é um excelente li-

vro, sendo considerado o livro de maior a-
ventura e ação do autor. Uma história envol-
vente, surpreendente e imaginativa que eu 
recomendo aos leitores que gostam de aven-
tura e ação. 

Miguel 

PLANETÁRIO 
Na próxima terça-feira, dia 1, as turmas 

de Sexto Ano irão ao Planetário. 
Independente do tempo, todo mundo deve 

trazer agasalho porque as salas são climati-
zadas. O lanche deve vir em mochilinha à 
parte, de preferência em embalagens des-
cartáveis. As mochilas com os materiais do 
dia devem ser trazidas porque teremos algu-
mas aulas. 

THAT'S COOL! 
Nas aulas de Inglês das F6, os alunos 

começaram a trabalhar com o tema “That’s 

cool!”. Depois de lerem os depoimentos de 
adolescentes britânicos a respeito de suas 
preferências em relação ao tipo de música, 
ao modo de se vestirem e de se comporta-
rem, os alunos tentaram imaginar como seri-
am esses adolescentes e os desenharam. A 
partir daí, também criaram suas próprias lis-
tas de opiniões sobre diferentes aspectos, 
sobretudo em relação ao comportamento. 

MAPA CONCEITUAL 
Os alunos F6MA convidam os leitores a 

visitarem o "site" da escola e a verem o ma-
pa conceitual que elaboraram. Nessa ver-
são, os alunos já relacionam, de forma criati-
va e direta, os debates realizados em sala 
com os principais conceitos que serão estu-
dados no próximo trimestre. 

A F6MB fará seu mapa na próxima aula, 
na semana depois do feriado. 

DE TODOS 
MUTAÇÕES, CONSUMO RESPONSÁVEL 

Se você não sabe o que fazer com suas 
pilhas, baterias e óleo de cozinha usado, 
agora, bem pertinho da escola, tem um pos-
to de coleta seletiva na loja Mutações, Largo 
dos Leões, 81. A proposta do espaço é ofe-
recer produtos e serviços ecossustentáveis, 
aliando estética e ideologia. Mariana, mãe 
da Duda, F4M, e do Rafael, F2MB, e Júlia, 
mãe de Ana Beatriz, F3M, são as responsá-
veis pelo projeto e estão disponíveis, no lo-
cal, para maiores informações. 

F4M nas escadarias da Assembléia Legislativa, nem barroco nem modernista 

31   ERICK NATORF QUELHAS                 AUX 
 

  1   MARIA EDUARDA BOCLIN JACKSONF5M 
  1   PAULO GREGORIO                             AUX 
  1   LUCIANE DE PAIVA MOURA              PRO 
  1   PEDRO DA COSTA PONTES               F1T 
  2   FRANCISCO MARTINS AMADO         TBM 
  2   RODRIGO ALVERCA CAVALCANTI   TBM 
  3   MARIA BEATRIZ F CARLOS                TAT 
  3   LETICIA NERY TOMEI                         F5M 
  5   MARIA PIA ALMEIDA CARDOSO      F2MA 
  5   TOMAZ LEAO T WANDERLEY             F4T 
  6   GABRIEL CARNEIRO L DE BRITO      TCT 
  6   FELIPE DE ALMEIDA S RABELLO      TCM 
  6   JOÃO HENRIQUE N M PRADO LIMA  TBT 
  7   JOÃO LUIZ M DE ABOIM COSTA       F4M 
  7   SOFIA LEITE DE OLIVEIRA CASTRO TDT 
  8   MOEMA MOURA SANTOS                  PRO 
  9   ROSA ANTONINI LEAL                         F2T 
  9   TERESA DOMINGOS B CACHAPUZF6MA 
11   EDUARDA M A DE VASCONCELLOS F5T 
11   ROBERTA PORTO DA SILVA              PRO 
 

Aniversários 
de 31/5 a 13/6/2010 


