
sas com imagens e curiosidades sobre o 
lugar. 
E vocês sabem o que já descobrimos? 
Que tem jacaré na lagoa de Jacarepaguá! 

TEMPO DE FESTA 
As crianças da Turma da Vassoura estão 

animadas com tantas novidades e têm con-
versado, brincado e desenvolvido atividades 
com o tema do projeto da turma como tam-
bém a Copa do Mundo e a Festa Junina. 
Revisitando a cidade pelos registros que fi-
zeram em casa, com seus pais, e aprecian-
do fotografias dos nossos passeios, desco-
brem, a cada olhar, novidades sobre esses 
lugares. Na aula de Expressão Corporal, ex-
ploram o próprio corpo usando bolas, chu-
tando a gol, comemorando cada movimento. 
Nas aulas de Música descobrem os instru-
mentos musicais e evocam São João e São 
Pedro, com a animada "Capelinha de Me-
lão", brincam de roda, pulam fogueira e a-
prendem os primeiros passos e gestos das 
danças da festa junina. 

BAÚ DE HISTÓRIAS 
Na semana passada, a Turma da Bicicleta 

recebeu a visita da D. Edite, avó da Natália, 

PARA TODOS 
PRIMEIRA SONDAGEM... 
Gostaríamos de contar com a ajuda das 

famílias informando sobre o desejo de matrí-
culas para 2011 de irmãos de nossos alu-
nos. Isso é importante para nos ajudar nos 
atendimentos a pais interessados no ingres-
so de seus filhos na escola. 
Pedimos aos interessados que se comuni-

quem com a secretaria e informem o nome 
da criança, a idade, a série e o turno preten-
didos o mais breve possível. 

DIAS DE JOGO 
Horários e informações sobre os jogos do 

Brasil: 
Jogos às 11h, saída às 10h, e entrada, à 

tarde, às 14h. 
Jogos às 15h30, como na próxima terça-

feira, manhã funcionará normalmente e o 
pessoal da tarde sairá às 14h30, sem horário 
de lanche. 

ATUALIZANDO O CALENDÁRIO 
Dia 3/7 - Festa Junina no Campo de São 
Cristovão. 
Dia 9/7 - Casamento das F5 (F5M às 11h e 
F5T às 13h30). 
De 12 a 16/7 - Semana de apoio pedagógico 
para os alunos do Ensino Fundamental I e II. 
Nessa semana a Educação Infantil estará 
funcionando normalmente. 
Dia 12/7 - Plantão para o Ensino Fundamen-
tal I. 
Dia 15/07 - Plantão para o Ensino Funda-
mental II. 
Dia 19/07 - Plantão para a Educação Infantil. 
De 19 a 30/7 - Férias para todos os alunos. 
Dia 2/8 - Início do segundo semestre. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

A COPA DA PEREIRINHA É NOSSA! 
Na semana que vem faremos a "Copa da 

Pereirinha". Hoje foi a nossa abertura, com 

apresentação das turmas da Rua, Tinta, Pai-
sagem e Bonde para os outros grupos. Foi 
divertido e emocionante assistir as crianças 
dançarem, ao som do espetáculo "Hanni X 
Maracanã", de Débora Colker e que serviu 
de inspiração para a coreografia ensaiada 
com a Roberta. Segunda-feira, daremos iní-
cio aos jogos dividindo as turmas em equi-
pes e dando oportunidade aos jogadores de 
interagir com os amigos das outras turmas, 
torcendo e vibrando pelo seu time. Pedimos 
aos pais que fiquem atentos à solicitação da 
cor da camiseta, que seguirá nas agendas, 
para identificar as equipes. 

EM JACAREPAGUÁ TEM JACARÉ? 
A Turma do Jacaré finalizou as pesquisas 

sobre "Meus Lugares Preferidos da Cidade", 
mas as conversas continuaram e Cecília 
(TAT) falou: 
"Eu conheço "Jacarepaguá! Meu avô, 

Marcos, mora lá e hoje eu vou para a casa 
dele!" Com isso, as crianças mostraram-se 
interessadas em conhecer esse lugar e re-
solvemos escrever uma carta para ele per-
guntando sobre o seu bairro. Para comple-
tar, Andréia, secretária, nos contou que mora 
lá e enriqueceu ainda mais nossas conver-
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fascinante, decidimos conhecer a África do 
Sul, especialmente Joanesburgo, com sua 
cultura, contrastes e as transformações que 
a Copa causará no lugar. 

"NA IDADE MÉDIA, NA CIDADE MEDI-
EVAL..." 
Embalados pela Opereta "Cidade Medie-

val", de Ana Moura, a Turma da Rua, depois 
de pesquisar sobre os valores, estrutura e 
papéis da sociedade medieval, apresentou, 
com graça e desenvoltura, os ofícios que 
caracterizavam a época. Camponeses, fer-
reiros, cavaleiros, trovadores, cozinheiras, 
acrobatas, costureiras, reis e rainhas deram 
forma a um alegre grupo que, ao final da a-
presentação, seguiu para o pátio com seus 
pais para apreciar os trabalhos de artes que 
prepararam. A festa foi encerrada com uma 
troca de experiências entre as turmas F2M e 
Rua, que se revezaram apresentando suas 
coreografias ao som da mesma música. Fi-
cou uma gostosa lembrança de um dia feliz 
e importante. 

COPA DA MATEMÁTICA 
Por meio de diversos jogos as crianças da 

Turma da Tinta estão adquirindo mais co-
nhecimentos matemáticos. Curiosas, estão 
observando tudo que as rodeia contando, 
comparando, medindo e aproveitando as 
situações do nosso cotidiano para exercitar o 
raciocínio matemático. No momento, a turma 
está empolgada com um jogo chamado Ba-
talha Simples. Nossos pequenos vêm trei-
nando para se tornarem craques da nossa 
“Copa da Matemática!" 

que veio nos contar sobre a sua infância na 
fazenda em Laranjal, MG. Mostrou fotos da 
família, dos bichos, das árvores frutíferas e 
do apiário. Ensinou as músicas que cantava 
com os irmãos, contou sobre as brincadeiras 
que inventavam para passar o tempo e so-
bre o hábito de dormir bem cedinho, “junto 
com as galinhas”. Nossa querida visita tam-
bém fez, com a turma, um delicioso bolo de 
laranja que esperou sair do forno para sabo-
rear conosco. No final do encontro, D. Edite 
já estava sendo chamada de vó pelas crian-
ças, encantadas com tantas histórias. 

MELHORES MOMENTOS 
A Turma da Pracinha passou a semana 

revivendo os melhores momentos do projeto 
"As praças das cidades". Fizemos maquia-
gem de felinos e brincamos de imitar os seus 
movimentos. As estações do ano foram re-
cordadas em deliciosas pinturas e colagens 
que envolveram as crianças. Para comemo-
rar, fizemos um lanche embaixo de uma das 
árvores que pesquisamos, a mangueira do 
pátio. Tudo com muita cantoria. 

PAISAGENS AFRICANAS 
A Turma da Paisagem recebeu a visita do 

Fabio, pai do Rodrigo (TCT), para contar so-
bre a sua viagem à África. Jornalista, visitou 
os países africanos que irão participar da 
Copa e trouxe muitas coisas interessantes 
desses lugares. Tecidos, colares, máscaras, 
lindas fotos e até um uniforme da seleção de 
Camarões, que encheu os olhos dos peque-
nos. Com a proximidade da Copa e depois 
de tantas informações sobre esse continente 

BELA FESTA 
A Turma do Bonde nos surpreendeu du-

rante os ensaios e no dia da apresentação, 
na festa. Diante do desafio de coreografar 
"Trenzinho Caipira", de Villa Lobos, nossos 
pequenos se empolgaram com a missão. 
Adoraram a música e quiseram cantá-la para 
os pais. Foram muitos dias de ensaio, ajus-
tes na coreografia e cantoria na hora do lan-
che. No final, todo esse envolvimento resul-
tou numa apresentação de crianças concen-
tradas e comprometidas com a proposta que 
superou nossas expectativas. Todos ficaram 
muito orgulhosos. 
Para segunda-feira, estamos enviando 

uma folha em branco para uma pesquisa 
sobre a Copa. Vale desenhar, colar imagens, 
escrever etc., tudo compartilhado entre pais 
e filhos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FESTEJANDO! 
Foi muito bom compartilhar com as famí-

lias a produção das crianças na Festa Peda-
gógica da Turma do Teletransporte. Elas 
capricharam e receberam muitos elogios. 
Também estiveram muito animadas dançan-
do, cantando e tocando. Parabéns a todos! 
Na terça-feira, recebemos o grafiteiro 

Marcelo Ment, que depois de conversar e 
mostrar vídeos para as crianças, graffitou na 
quadra do prédio novo, acompanhado da 
turma. 

FESTA DA ESTRADA 
As crianças da Turma da Estrada fizeram 

uma linda festa. Tocaram a música "Trem 
Maluco", utilizando os instrumentos de suca-
ta que confeccionaram, e dançaram a coreo-
grafia criada nas aulas de dança, com Ani-
nha, para a marchinha "Corre corre, lambre-
tinha", do Braguinha. No final, todos mostra-
ram, orgulhosos, os seus trabalhos de artes 
para suas famílias. Foi um sucesso! Vamos 
dar continuidade ao nosso projeto com a lei-
tura compartilhada de "A Grande Aventura 
de Maria Fumaça", de Ana Maria Machado. 
Aproveitaremos o enredo, uma locomotiva 
que viaja da cidade grande para uma cidade 
do interior, para contextualizar a festa junina 
que se aproxima. 

PREPARATIVOS F2MB 
Nesta semana, a F2MB trabalhou muito, 

envolvida com os últimos preparativos para 
nossa festa pedagógica. Caprichamos nos 

Fábio traz notícias da África para a Turma da Paisagem 



trabalhos, revisamos cadernos, fizemos 
muitos ensaios e ficamos muito anima-
dos para o grande dia. A cada tarefa 
terminada, a surpresa com o resultado e 
o gostinho de missão cumprida. 

OPERETA F2T 
Na quarta-feira as crianças estavam 

ansiosas, mas super concentradas e 
felizes. Depois da apresentação, inven-
taram uma surpresa que foi um suces-
so. Na sala, onde havia uma exposição 
de artes, criamos um clima com uma 
música medieval, luzes dos vitrais feitos 
pelas crianças e estátuas! As crianças 
ficaram um bom tempo paradas como 
numa cena, representando seus perso-
nagens. Permaneceram em suas posi-
ções até que todos os pais, em fila, passas-
sem para apreciar. 
Só então foram curtir os trabalhos de ar-

tes, as fotos e comentários sobre o projeto. 

OPERETA MEDIEVAL F2MA 
O assunto da semana é a festa protagoni-

zada pela F2MA. As crianças se empenha-
ram muito nos ensaios e o resultado foi uma 
apresentação impecável, com direito a bis! 
Mas a emoção não parou por aí. Receber os 
pais para a exposição na sala, com as luzes 
apagadas, permitindo que a cores dos vitrais 
invadissem o ambiente como nas catedrais, 
foi de tirar o fôlego. Algumas impressões 
sobre a festa: 
 

"O que mais gostei da festa foi o vitral e o 
canto, que ficou igual a uma catedral medie-
val." 

Mateus 
"Achei a festa muito legal porque a dança 

da Opereta Medieval ficou bonita." 
Maria Pia 

"Achei a festa boa porque os pais vieram, 
mostramos os trabalhos de artes, cantamos, 
dançamos e foi muito bonita."  

Beatriz 

começo. Ainda temos muitos estudos 
pela frente. 

BRASÍLIA 
As F4 já estão em Brasília. Para sensi-
bilizar as turmas, assistimos ao filme 
"A invenção de Brasília" e iniciamos a 
leitura do livro "A Flor do Cerrado" e 
estamos com um passeio marcado 
para a exposição "Olhares de Brasília", 
no Instituto Moreira Salles. Nesse dia 
vamos aproveitar o lugar e fazer um 
lanche coletivo. F4M, quarta-feira, F4T, 
sexta-feira. 

SOBRE A MOSTRA DE ARTES 
Gostaríamos de ouvi-los sobre a Mos-
tra de Artes. Para nós, tão envolvidos 

com o processo vivido pelas crianças, con-
seguir um distanciamento e um posiciona-
mento crítico fica, às vezes, um tanto difícil. 
Para as famílias, talvez seja mais fácil fazer 
sugestões e comentários que possam ajudar 
a aperfeiçoar nossas mostras futuras. Agra-
decemos a participação de todos que presti-
giaram nossos pequenos artistas e parabeni-
zamos o empenho e esforço de todos os alu-
nos. No site, publicamos alguns flashes da 
Mostra. 
As crianças da F4T já escreveram, com 

seus pais, alguns comentários: 
 

"Achamos interessante usar o espaço da 
escola como uma cidade. Gostamos da dan-
ça, da flauta, do RAP e dos poemas, muito 
inspiradores. O coral foi lindo! Nós adora-
mos! " 

Clara e Adriana 
"Adoramos a Mostra de Artes! Como sem-

pre as apresentações foram muito bem pen-
sadas e ensaiadas. Muito bacana a ideia de 
procurar pela escola as intervenções dos 
alunos. Muito criativo! São os alunos ocu-
pando seu espaço na escola." 

Rafael e Adriana 

Legenda 

ESCOLHER PARA LER 
As crianças da F3M começarão, na próxi-

ma semana, a atividade do "Leitor do Dia". 
Cada aluno terá seu dia para trazer, de casa, 
um texto para compartilhar com os amigos. 
É importante que essa leitura seja bem trei-
nada! 

QUEM LÊ SABE MAIS 
As F3 seguem, a todo vapor, com a leitura 

de “O surfista e o sertanejo”. O livro trata de 
duas realidades geográficas bem distintas, 
que apresentam modos de vida particulares. 
Ao longo da leitura, vamos desenvolvendo 
reflexões, tecendo comparações, fazendo 
registros e pesquisas a fim de enriquecer e 
ampliar a compreensão da história. Essas 
são algumas das atividades que vão incre-
mentando o trabalho que as F3 estão cons-
truindo em projeto. 

VAMOS ESTUDAR A TABUADA? 
Esta semana as crianças das F4 realiza-

ram um animado bingo nas aulas de Mate-
mática. Para participar, foi preciso atenção e 
tabuadas na ponta da língua! Esse foi só o 
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"Nós achamos que foi bacana e emocio-
nante! Mas tinha muita gente, muitas câme-
ras e isso dá nervoso..." 

Bento G. e Alexandre 
"No dia da Mostra de Artes a escola esta-

va muito cheia e animada. O coral foi emo-
cionante, com todo mundo cantando junto. 
Entre o Coral e a nossa apresentação pude-
mos apreciar os trabalhos pela escola. Foi 
divertido e surpreendente descobrir mesmo 
as menores intervenções(...)" 

Matias, Eduardo e Ana 
"A Mostra de Artes foi muito criativa e par-

ticipativa. A integração do novo espaço per-
mitiu fazer novas propostas como o street 
dance e a apresentação do coral." 

Francisco e Moysés 
"Um dos motivos de nós termos gostado é 

que os alunos fizeram trabalhos pensando 
no espaço que vão ficar em exposição para 
sempre, mas minha mãe achou ruim porque 
não deu pra ver as apresentações porque 
tinha muita gente." 

Lito e Lili 
Abrimos, no fórum de pais, um tópico 

"Avaliando a Mostra de Artes" para acolher 
outras sugestões e comentários. 

CRÔNICAS NA F5T 
Optamos por esse gênero para um estudo 

mais especial, conhecendo um pouco de 
suas características e, principalmente, ouvin-
do, lendo, apreciando e discutindo algumas 
crônicas selecionadas pela professora. O 
próximo desafio para cada criança será es-
colher, com ajuda da família, uma crônica 
bacana para leitura em pequenos grupos. As 
mais votadas serão lidas para toda turma 
pelos "leitores do dia". 

PALAVRAS NOSSAS DE CADA DIA... 
Esta semana, o filme "O Tapete Verme-

lho" mobilizou as crianças da F5M para refle-
xões sobre variação linguística, identidades 
culturais, Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra e diferenças sociais. Também 
pesquisaram sobre Mazzaropi e falaram so-
bre sonhos, discussões que ampliaram seus 
conhecimentos sobre a língua oral e escrita. 
Jogando "Desafio Gramatical", estabelece-

ram uma competição acirrada pelo entendi-
mento de regras gramaticais, o que culminou 
na visita virtual ao Museu da Língua Portu-
guesa através de uma atividade dirigida. No 
site www.poiesis.org.br/mlp/expo/menas/
index.html vocês poderão ver o vídeo 
"Norma", que provoca boas risadas diante de 
uma discussão tão complexa. Divirtam-se! 

NÚMEROS PRIMOS... 
Em carta a Euler, datada de 7/6/1742, 

Goldbach conjecturou que qualquer número 
par, maior que 2, é a soma de dois números 
primos. Desde então, inúmeros matemáticos 
tentam demonstrá-la. Números primos foi o 
conteúdo trabalhado nas últimas aulas de 
Matemática do sexto ano. 

BOLA ROLANDO NAS F6 
A leitura de "Diário de Pilar na Grécia" 

proporcionou, às F6, muito aprendizado so-
bre a cultura grega. Paralelamente, foram 
feitas pesquisas sobre personagens impor-
tantes da mitologia, citados no livro, como 
Zeus, Dioniso, Sileno, Tirésias, o rei Midas 
etc. Na última semana de maio, nos despedi-
mos de Pilar e entramos na conversa do mo-
mento: o futebol. Pegando carona com a 
chegada da Copa do Mundo e da Copa da 
Sá Pereira, demos início a uma ficha de lei-
turas e reflexões sobre o esporte e o evento 
que mobilizam tanta gente mundo afora. 

SISTEMA SOLAR 
Aproveitando a visita ao planetário, e para 

complementar nossos estudos, indicamos, 
como tarefa para casa, que os alunos assis-
tam ao filme “Para Além do Big-Bang” (1ª 
parte), disponível através do "site" da escola 
em Das Turmas. 

MAIS BOLA ROLANDO NAS F6 
Você consegue imaginar o que um meni-

no argentino passa ao vir morar no Brasil, 
exatamente em um ano de Copa do Mundo? 
Na aula de Projeto dessa semana, as F6 

assistiram ao curta Ernesto no País do Fute-
bol e discutiram sobre tolerância e amizade 
dentro e além do campo de futebol. 
As turmas discutiram, a partir de um texto, 

sobre os conceitos de cultura e tecnologia, 
fundamentais para disparar as pesquisas. 
Agora sim, a bola vai rolar! 

CONHECENDO O EGITO 
A história do Egito Antigo tem fascinado 

as F6, que começaram a ler o livro “Como 
seria sua vida no Antigo Egito”, material im-
portante para nossas aulas. 
Na quinta-feira, dia 17, vamos visitar o 

Museu Nacional para conhecer o acervo e-
gípcio, o maior da América Latina. 
Tragam lanche individual (inclusive o su-

co). 

BOLETINS 
Os boletins de F6 foram entregues esta 

semana e os de F4 e F5 na semana passa-
da. Esperamos que o documento auxilie a 
todos, estreitando a parceria casa-escola, na 
busca de subsídios para ajudar nossas cri-
anças a continuarem crescendo e conquis-
tando novas aprendizagens. A Orientação 
está disponível para esclarecer dúvidas e 
aprofundar questões, caso sintam necessi-
dade. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 
João V. (TBM) não está encontrando dois 

casacos, um branco com letras azuis e o 
outro verde com detalhes em marrom. Eles 
não estão marcados com seu nome e podem 
ter ido por engano em alguma mochila. 

FEIRA TROCA-TROCA 
Isabela, mãe do Bernardo (TCT) e do 

Francisco (TDT), convida para a "Feira Tro-
ca-Troca", domingo, das 10h às 13h, na Pra-
ça da Biblioteca, na rua Farani, em Botafogo. 
O evento faz parte do projeto "Cidades em 
Transição", de Mariana Kapps, que é sua 
amiga e está "sempre fazendo projetos pelo 
planeta". A programação inclui show de mú-
sica para crianças, de Paulo Bi, apresenta-
ção do coral d'Ammor, recicloteca, sorteios e 
o troca-troca de roupas, brinquedos e aces-
sórios.      

14   MARIO DA SILVA MAI                          AUX 
14   MARINA DOS SANTOS RAMALHO  F2MB 
14   CECILIA NUNES CERTO                   F6MA 
14   JOSE PEDRO DOS S RAMALHO      F2MA 
14   ISABEL DÁVILA BARON                      TDM 
14   MARIANA DÁVILA BARON                  TDM 
14   CRISTIAN STAPPAZZOLI DE O ANDATBM 
15   BERNARDO AROUCA M MARINHO F2MB 
17   TEREZA DUTRA R DE M NEVES        F2T 
18   CLARA WEYRAUCH FAVERO           F3TA 
18   DORA DE AZEVEDO A L BARBOSA   F5T 
18   SOFIA MATOS A F BERWANGER    F2MB 
18   MARIA HELENA F MIQUELITO           F5M 
18   ANTONIO CONDE JANEQUINE        F2MB 
19   LEO LEVY C DA CUNHA SALERNO F6MA 
20   CLARA DE ASSIS AZEVEDO TANG   F3M 
20   BERNARDO A G DE A MARTINS       F3TB 
20   BENTO MAYA M SANT'ANNA            F3TA 
20   RAONI DE OLIVEIRA C DA SILVA      AUX 
 

Aniversários 
de 14 a 20/6/2010 


