
com traje caipira seja enviada até a próxima 
segunda-feira. 
Quarta-feira iremos ao Clube dos Maca-

cos. O lanche será coletivo. 

PRACINHA NA ÁFRICA DO SUL 
Ainda interessadas na Copa do Mundo, 

as crianças da Turma da Pracinha visitaram 
a África do Sul para conhecer os estádios 
dos jogos. Viram, também, imagens de al-
guns animais que atraíram a atenção de 
nossos pequenos, especialmente os felinos, 
que todos identificaram lembrando das pes-
quisas anteriores. 

BICICLETA EM FESTA 
A Turma da Bicicleta já marcou no calen-

dário a data da Festa Junina e está contando 
os dias para a chegada do "arraiá". Aprecia-
ram pinturas e gravuras relacionadas ao te-
ma, trabalham na sala de artes com diferen-
tes materiais e ensaiam as coreografias, 
cantando e dançando com muita animação. 

VISITA À TURMA DA TINTA 
Com muito carinho recebemos Eliane, 

mãe da Manuela Barroso (TDM), que veio 
falar de sua pesquisa sobre os times de fute-
bol, seus uniformes, escudos e brasões. 
Contou-nos que na maioria dos uniformes 
constam as cores das bandeiras de seus 

PARA TODOS 
TORCENDO PELA SELEÇÃO 
Dependendo do resultado de hoje, o Bra-

sil poderá jogar na próxima segunda ou ter-
ça-feira, às 15h30. Nesse caso, a escola es-
tará funcionando normalmente no turno da 
manhã e até às 14h30 no turno da tarde. 

ARRAIAL DA SÁ PEREIRA 
Na manhã do dia 3 de julho, vamos inva-

dir o Campo de São Cristóvão. De 9h às 
10h, a Cia de Encenações Musicais coman-
da a festa para a Educação Infantil. Pais, 
alunos e professores são convidados a dan-
çar e brincar, entrando na roda com quem 
mais quiser chegar. Como o espaço é aberto 
ao público, convocamos todos os adultos a 
colaborar e a se comprometer com a segu-
rança de todas as crianças, lembrando que a 
responsabilidade pela guarda das crianças 
estará com os pais. 
Às 10h, o Marabá, diretor cultural da As-

sociação dos Feirantes oferece uma apre-
sentação do Boi. 
Às 10h30m, o Ensino Fundamental entra 

em cena com danças típicas. A apresenta-
ção segue a ordem de F1 a F6. 
Lembramos aos avós, que já não têm 

mais idade para ficar tanto tempo em pé, 
que o espaço não oferece cadeiras, o que 

pode ser resolvido com uma cadeirinha de 
praia. 
Sejam pontuais, pois não podemos atra-

sar a programação. É possível que tenha-
mos jogo às 15h30. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

JACARÉ RECEBE VISITAS 
A Turma do Jacaré recebeu a visita do 

Marcos, vovô da Cecília (TAT), que veio nos 
falar sobre Jacarepaguá, onde mora. Ele nos 
mostrou o jornal do bairro, algumas fotos e 
contou muitas histórias interessantes. Mar-
cela e Henrique, tia e pai da Cecília, os dois 
ex-alunos da Sá Pereira, também aparece-
ram para completar a festa. 

FESTA JUNINA 
A Turma da Vassoura apreciou imagens 

de Festas Juninas como a dança, os músi-
cos, a capelinha, a fogueira e um vilarejo da 
roça repleto de bandeirinhas. As cirandas 
que animam os festejos embalaram o grupo 
que, muito curioso, queria saber quem é o 
sanfoneiro e se podiam brincar de pular fo-
gueira de verdade. Na sala de jogos, a turma 
vem compondo um mural explorando dife-
rentes técnicas de arte. 
Pedimos que a foto das crianças vestidas 
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nossa gibiteca, a moda na Turma do Tele-
transporte é ler gibis. Em qualquer momento 
livre, os alunos aproveitam para ler e se fa-
miliarizar com a linguagem dos quadrinhos. 

BOA VIAGEM, TIO BETO! 
A Turma da Estrada foi ao Aeroporto San-

tos Dumont levar o Tio Beto, a Catarina e a 
Arara Arco-Íris, que foram à África do Sul 
para ver a Copa e, depois, seguir para Paris, 
onde moram. No saguão, as crianças conhe-
ceram o Antonucci e o Paulo, que trabalham 
no aeroporto, e que nos mostraram o salão 
de embarque e desembarque, o raio x, as 
esteiras rolantes para malas, além dos avi-
ões que a todo momento decolavam e pou-
savam na pista. 

Despedindo-se do querido Tio Beto e 
seus parceiros, as crianças esperam por no-
tícias desse amigo tão querido que nos a-
companhou por todo o semestre. 

A ESPADA ERA A LEI 
A F2MA terminou de ver o filme "A Espa-

da era a lei", trazido por José Pedro, uma 
versão divertida de como Artur se tornou Rei 
da Inglaterra. Em muitos momentos as crian-
ças comparavam as cenas com as outras 
versões que conhecem da história, inclusive 
com a que estamos lendo. Esse exercício 
traz a possibilidade de escolha e criação de 
sua versão preferida para contar as aventu-
ras e bravuras vividas pelo personagem que 
é envolto numa atmosfera de lendas. Na pró-
xima semana, terminaremos a leitura do Rei 
Artur e o desafio será inventar um outro final 
para a história. 

ADEUS REI ARTUR 
A F2MB se despediu do livro "O Rei Artur 

e os Cavaleiros da Távola Redonda" e ficou 
pensando no que poderia ter acontecido de-
pois da última batalha de Artur. Ele morreu 
de verdade? Ele foi salvo pelas fadas e está 
em Avalon? A leitura instigou a imaginação 
das crianças, que se animaram para inventar 
um novo final. 

países, mas que a Itália, por exemplo, é uma 
exceção. 
Nossos pequenos fizeram perguntas e 

contemplaram, empolgados, os livros e ou-
tros materiais trazidos por ela. 

TECIDOS AFRICANOS 
Tendo como inspiração os tecidos africa-

nos trazidos pelo Fabio, pai do Rodrigo 
(TCT), de sua viagem à África, e o livro 
"África - Trajes e adornos", enviado pela Isa-
bela, mãe do Gabriel (TCT), a Turma da Pai-
sagem está confeccionando seus próprios 
tecidos, criando padronagens e usando mui-
tas cores. 
O ritmo, o colorido e muitas histórias des-

se continente têm nos encantado! 

RUMO AO HEXA! 
Esta semana a Turma da Rua envolveu-

se com tarefas de Matemática relacionadas 
à Copa. 
Além do futebol, contagens, estimativas e 

resolução de problemas desafiaram e diverti-
ram nossas crianças! 
Na próxima quinta-feira iremos apreciar a 

exposição "Futebol de salão - a coletiva" na 
Galeria Lurixs: Arte Contemporânea. 

BONDE NA ÁFRICA 
Em nossas conversas, na Turma do Bon-

de, foi unânime o desejo das crianças de 
conhecerem a África. Começamos nossa 
pesquisa mostrando belos painéis trazidos 
pela Cecília Carvalhosa da viagem de seus 
pais. Continuaremos explorando as masco-
tes da Copa e conhecendo mais sobre a fau-
na daquele continente. 
Na próxima quinta-feira iremos ao zoológi-

co apreciar, de perto, os animais que lá vi-
vem. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

APOIO? 
Em julho reservamos uma semana para 

que professores e alunos tenham oportuni-
dade de trabalhar de uma forma diferencia-
da. O apoio pedagógico será do dia 12 a 16 
de julho. As crianças indicadas receberão, 
no início da próxima semana, uma carta soli-
citando confirmação e informando os horá-
rios. As aulas serão nas áreas de Língua 
Portuguesa e Matemática (para turmas de 1º 
ao 6º ano) e flauta doce (para turmas de 3º e 
4º ano). 

GIBITECA DA TELETRANSPORTE 
Depois da cerimônia de inauguração da 

TEATRO E REI ARTUR 
Na semana passada, na aula de teatro, a 

F2T recebeu a visita de Rosane Esvartman, 
diretora do filme "Tainá", e do ator Leon Go-
es, que interpreta um dos vilões da aventura, 
para conversar sobre a caracterização de 
um personagem. O ator conversou com o 
grupo e saiu da sala para se transformar 
num vilão. As crianças se divertiram e até 
sentiram um pouquinho de medo! No final, 
puderam dar sugestões para algumas cenas 
do filme. 
Em sala, terminamos a leitura do "Rei Ar-

tur". Como desafio, no dia seguinte, cada um 
teve que inventar um último capítulo para a 
história e registrar no caderno de projeto. 

RUMO À CASA DO PONTAL 
As turmas de F3 irão à Casa do Pontal na 

próxima quinta-feira. Queremos sair pontual-
mente, às 7h30 com a F3M e às 13h com a 
F3TA e B, pois o trajeto é longo e o trânsito 
intenso. Estamos combinando um inesquecí-
vel piquenique, com toalha xadrez na grama; 
não esqueçam de caprichar nas guloseimas. 
A saída deverá ser normal, para os dois 

turnos, mas como o risco de atraso é maior 
do que em outros passeios, as crianças que 
usam, na saída, o transporte escolar devem 
ser buscadas por um de seus responsáveis. 

NO MEIO DO CAMINHO 
Agora é a vez da F4M publicar poemas 

inspirados no poema de Drummond: 
 

 

“No meio da estrada tinha uma rocha 
Tinha uma rocha no meio da estrada 
Tinha uma rocha 
No meio da estrada. 
 

Nunca me esquecerei desse momento 
Na vida dos meus olhos tão castanhos 
Nunca me esquecerei que no meio da estra-

da 
Tinha uma rocha 
Tinha uma rocha no meio da estrada 
No meio da estrada tinha uma rocha.” 

Fernanda Metzler Pereira 

A F4T CONTA... 
“Ótimo passeio! 

Fomos ao Instituto Moreira Salles na sex-
ta-feira passada. Chegando lá, primeiro lan-
chamos, o que foi estranho, porque nunca 
lanchamos logo que chegamos. Mas estava 
delicioso, todos levaram comidas capricha-
das. 

Depois, a nossa instrutora, a Gabriela, 
nos mostrou quatro salas cheias de fotos e 



mais um corredor. Na primeira sala assisti-
mos a um vídeo, que mostrava um pouco a 
construção de Brasília. A segunda sala era 
grande, com fotos em preto e branco que 
também mostrava momentos da construção 
de Brasília. A terceira sala já mostrava o dia 
a dia das pessoas, e pra terminar, vimos 
também fotografias do dia da inauguração 
da cidade. 

Uma das curiosidades que a Gabriela 
contou é que Brasília levou o mesmo tempo 
que a casa do IMS para ser construída. Sé-
rio, três anos!” 

Manuela 

CASAMENTO CAIPIRA NAS F5 
Dia 9 de julho é o dia do casório caipira 

de Clarinha e Ricardo. A cerimônia será no 
arraiá Sá Pereira e estão convidados todos 
os pais dos alunos das F5. 
Horário marcado, sem atraso dos convi-

dados: 11h para a F5M, e 13h30 para a F5T. 
Os alunos da tarde devem chegar caracteri-
zados. Os da manhã trazem o figurino e se 
vestem aqui. Sejam criativos, econômicos, e 
busquem ajudar as crianças a se caracteri-
zarem da forma mais próxima à de seus per-
sonagens. A animação é importantíssima. 
Depois do casório, para substituir o almoço, 
um lanche festivo. Cada menina traz um pra-
to de doce e os meninos um de salgado. A 
escola servirá o suco. Ninguém pode faltar. 

O QUE É QUE A FEIRA TEM? 
O que é que a Feira de São Cristovão 

tem? 
 

No Pavilhão de São Cristóvão 
Grande área que domina 
As setecentas barracas 
Cada qual bem genuína 
A qualquer dia que for 
Lá você sente o sabor 
Da comida nordestina. 
Cordel, Mestre Azul 
 

Descobrir o que anda às escondidas no 
lugar onde realizamos a nossa Festa Junina 
foi uma das intenções da aula de campo da 
F5T ao Centro de Referência da Cultura Nor-
destina. Que parte da cidade é essa que se 
apresenta ali? Por que será que existe um 
Centro desses em nossa cidade? Quem são 
essas pessoas? Por que “escolheram” o Rio 
para morar? O que isso tem a ver com o 
nosso projeto – Cidade às escondidas? Mú-
sica, literatura, comida, cultura, jeito de falar, 
jerimum, tacacá, quantas coisas para apren-
der! Descobrimos que embora as crianças já 
conhecessem o lugar, não sabiam quase 
nada sobre ele. Então, num primeiro mo-

– Porque Copa é para ser vista, ora. 
Continuei meus estudos: em, entre, para, 

por, perante, sem, sobre, sob, trás. E vai bo-
la para a área e é goool! Da Holanda! Eu falo 
para o meu pai: 

– Acabei! 
E ele me diz: 
– O que você tem mais para estudar? 
– Pronomes, respondo. 
– Então vá estudar que eu vou ver Dina-

marca contra Camarões. 
Então começo: eu, tu, ele... Vai para a 

área e chuta! Uhh! Quase gol da Dinamarca, 
se não tivesse o travessão. Continuando 
meus estudos: nós, vós... Gol de Cama-
rões!!! Esse jogo, sim, está bom! 

Eu reclamo: 
– Por que não desliga essa TV, pai? 
– O quê? Você não ouviu? O jogo está 

ótimo! 
Está, né? Então, voltando ao estudo, va-

mos passar para a terceira pessoa: ele, ela, 
eles, elas. E dá um drible e vai chutar de fora 
da área... e chuta no ângulo e o goleiro não 
consegue pegar e é ... gooooool! É da Dina-
marca!!! 

– Que saco, pai! Não aguento mais estu-
dar assim! Vou ter que achar um jeito de 
misturar futebol e pronomes. O alguém a-
vança pelo meio do campo e passa para o 
convosco, que dribla dois e passa para o 
contigo, que dá uma cabeçada para o gol e 
é .... Gooool! Que frango do goleiro vós! Eu 
acho que isso não dá certo, não aprendo 
pronomes nem futebol. 

HISTÓRIA DA TERRA NAS F6 
Estudando sobre a formação do planeta, 

imaginamos sua história na duração de uma 
partida de futebol e refletimos sobre a dife-
rença entre tempo histórico e tempo geológi-
co. Para observar vestígios do tempo sobre 
a superfície terrestre, assistimos a um pe-
queno vídeo e lemos uma reportagem sobre 
o vulcão Eyjafjallajökull, que recentemente 
causou grande caos na Europa e no mundo 
ao provocar a interrupção de voos comerci-
ais. Para ilustrar e complementar nosso es-
tudo, assistimos ao filme "A História da Ter-
ra", com "link" no "site" da escola em "Das 
Turmas". 

DELICIOSA MATEMÁTICA 
Preparem-se! Na próxima segunda-feira 

os alunos das F6 terão uma aula especial 
introduzindo plano cartesiano. Os conceitos 
dessa saborosa aula serão muito úteis para 
alguns conteúdos de Geografia. Não per-
cam! 

mento, foram incentivadas a visitar o site da 
Feira, fazerem pequenas anotações para 
dividirem com os amigos, depois, conversa-
mos sobre o trabalho de pesquisa, observa-
ção e entrevista que faríamos por lá. Inaugu-
ramos um caderninho de pesquisa para re-
gistros de aulas desse tipo, todo o material 
recolhido e registrado pelas crianças será 
utilizado por eles na elaboração de um texto 
especial para o próximo informe, um convite 
às famílias e às crianças para aproveitarem 
a Festa Junina e conhecerem melhor esse 
lugar. O material pesquisado também ajuda-
rá na criação de personagens e histórias já 
iniciadas e que serão enriquecidos com as 
tantas histórias de vida que ouviram por lá. 

CONTINUANDO... 
O que é que a Feira tem? 
Também eram esses os objetivos da visi-

ta da F5M à feira de São Cristóvão. No dia 
de São João, fomos muito bem recebidos 
por Chiquita, Marabá e tantas outras pesso-
as que fazem a feira ser o encanto e alegria 
que é. Muitas surpresas com o desconheci-
do, o que nos faz curiosos. Na hora de ir em-
bora, fomos convidados para uma procissão, 
mas não deu tempo de homenagear o santo, 
pudemos apenas assistir aos ensaios para a 
missa. Enquanto ajudávamos alguns a en-
saiar o canto, outros prendiam bandeirinhas 
e também observávamos o altar: bíblia, cac-
to, chapéu de cangaceiro, acordeon, fitas 
etc. 

EM CLIMA DE COPA DO MUNDO 
Mesmo estudando muito, a F5M está em 

clima de Copa do Mundo! Aproveitamos es-
sa animação e o tema para escrever algu-
mas crônicas. Além disso, montamos o bo-
lão da F5M. Quem fizer mais pontos acertan-
do os placares dos jogos do Brasil, ganhará 
um prêmio surpresa! Vejam a crônica irreve-
rente da Maria Antonia sobre o seu último 
final de semana. 

Estudando durante a Copa 

"Meu pai fica o dia inteiro vendo todos os 
jogos da Copa do Mundo e eu fico tentando 
estudar. Na hora em que fui estudar preposi-
ções, estava passando Holanda e Japão. Eu 
estava tentando guardar: a, ante, após, até... 
Holanda chuta! E... vai para escanteio! Me 
desconcentrei. Mas voltei para as preposi-
ções: com, contra, de, desde... Falta, para o 
Japão! Que jogo fraquinho, hein, Galvão? 
Falo para o meu pai assim: 

– Por que ver os jogos que não são do 
Brasil? 

E ele responde: 



ODISSEIA PELO PAÍS DA GRAMÁTICA 
Nas últimas semanas, as F6 encerraram  

o papo futebolístico e retornaram à Grécia. 
Dessa vez, não com Pilar, e sim com Home-
ro, na "Odisseia". Quem nos conta a história 
é Ruth Rocha, e estamos percebendo como 
a leitura de Pilar na Grécia foi importante 
para entendermos e conhecermos algumas 
características da cultura grega e seus tan-
tos personagens. Mas não é só Ulisses que 
enfrenta uma Odisseia para voltar para casa. 
Nós também embarcamos nos caminhos da 
Gramática, revisando conteúdos do ano pas-
sado que já estamos exercitando bem. Essa 
"viagem gramatical" a que demos início nos 
acompanhará ao longo do ano todo. O teste 
de Português está marcado para o dia 5/7 e, 
nele, marcarão presença substantivos, adje-
tivos, artigos e advérbios. A matéria detalha-
da será publicada no Fórum dos alunos. 

ROTEIRO DE VIAGEM NAS F6 
Depois da nossa visita ao Museu Nacional 

e da leitura do livro “Como seria sua vida no 
Antigo Egito”, começamos a elaborar um 
roteiro de viagem para conhecer essa civili-
zação. Divididos em grupos, os alunos estão 
preparando dicas para um viajante que che-
gará ao Egito de 3 mil anos atrás! Para isso, 
indicam programas, dão informações, expli-
cam as regras locais e comentam a cultura 
desse povo.  

PESQUISA NAS F6 
Está aberta a temporada de coleta de ma-

teriais, de visitas e entrevistas! Se você tem 
como contribuir ou conhece alguém que tem 
algum material que possa enriquecer as pes-
quisas, essa é a hora. 
Está publicado em "Das Turmas" um pedi-

do de ajuda feito pelos pesquisadores das 
turmas de sexto ano. 

A COPA NAS TRIBOS 
Nesse clima de torcida, levantamos, nas 

últimas Tribos de F2 a F5, algumas pergun-
tas para refletir: Será que todo mundo sabe 
perder? E ganhar? O que é espírito esporti-
vo? Para enriquecer nossas conversas, as-
sistimos ao filme "Ernesto no país do fute-
bol"- de André Queiroz e Thais Bologna - 
que conta a história de um menino argentino 
que mora no Brasil e precisa conviver com a 
derrota de seu país num jogo de Copa do 
Mundo contra o Brasil. A pedidos, aí vai o 
link para todos reverem em casa. 
http://www.portacurtas.com.br/pop_160.

asp?cod=9031&Exib=1 
Nas Tribos de F6, a partir de fragmentos 

do livro "A África explicada aos meus filhos", 

de Alberto da Costa e Silva e do artigo publi-
cado em O Globo "Liberdade e Futebol", que 
apresenta a pesquisa realizada pelo historia-
dor Peter Alegi sobre a importância do es-
porte para a formação das identidades na-
cionais e para as lutas políticas na África, 
pudemos refletir sobre muitos aspectos des-
se grande continente cheio de histórias que, 
às vezes, são lidas como única. Para casa, 
combinamos a leitura do artigo e da Revista 
Ciência Hoje das Crianças, nº 213 e o vídeo 
"História Única", que servirão para alimentar 
nossas conversas no próximo encontro. Os 
"links" estão no "site" em "Das turmas". 

PEREIRÃO JUNINO 
Na próxima semana, convidaremos São 

João para torcer pelo Brasil e deixaremos o 
futebol a cargo dos craques da seleção. Nos 
Pereirões, teremos muita música e um circui-
to com brincadeiras juninas. Quem quiser, 
pode vir caracterizado. 

DE TODOS 
TANGO 
Lucas, pai do Josué, F2MB, dá a dica. 

Orquestra Típica Fernandez Fierro (tango 
contemporâneo). Dias 2, 3 e 4 de julho na 
sala Baden Powell. Quem quiser avaliar o 
programa antes, pode assisti-la em 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c om / w a t c h ?
v=0gqPDRCxdHY 

Não percam, é incrível! 

ACHADOS E PERDIDOS 
Bernardo Manso, da Turma da Paisagem, 

está muito triste porque perdeu seu álbum 
de figurinhas da Copa, que já havia comple-
tado. Pedimos aos pais que verifiquem se 
não foi por engano para casa com seus fi-
lhos. O álbum está marcado com o seu no-
me. 

ANEL DO DRAGÃO 
Luiza, F5T, procura um anel pratedo que 

tem um dragão. E, também, um estojo trans-
parente de canetas coloridas. 

Marabá e Chiquita em sua entrevista à F5T 

28   PEDRO SILVA                                      AUX 
28   JOAO PEDRO ALENCAR OLIVIO     F6MB 
28   GLORIA SABACK SAINT-CLAIR          F4T 
29   BRUNO ARMONY DO NASCIMENTOF3TA 
30   JOANNA NEOOB DE C CHAVES        F5M 
30   ALICIA METTRAU VARGAS                F5M 
  

  1   MATIAS TEIXEIRA VAISMAN               F4T 
  1   LUCAS CARDOSO ADAMCZYK        F6MB 
  2   TOMY YAMAGATA                                F1T 
  3   ALICE DANTAS ZYNGIER                   TAM 
  3   JOANA PERES T DOS SANTOS       F6MA 
  4   MIGUEL REBELLO MIRANDA             F5M 
  4   FLORA MORAES BUZZATTI                F1T 
  4   ALEXANDRE ALANATI DE MORAIS F6MB 
 

Aniversários 
de 28/8 a 4/7/2010 


