
interna no  próx imo dia 13, terça-feira.  
Nesse dia, pedimos que as crianças ve-
nham com traje caipira e que tragam um 
prato de guloseimas - meninos, salgados 
e meninas, doces - e muita animação para  
o nosso "arraiá!" 

PLANTÃO DE PROFESSORES 
O Plantão dos professores da Educa-

ção Infantil será dia 19/07, a partir das 8h.  
Esse é um encontro importante para os  
pais que sintam necessidade de conver-
sar, individualmente, sobre  o p rocesso 
das crianças na escola no primeiro se-
mestre.  

Pedimos que agendem na secreta ria,  
com Vivi ou Andreia, a partir da próx ima 
segunda-feira.  

JACARÉ NO ARRAIÁ 
As crianças da Turma do Jacaré estive-

ram envolvidas com a Festa Junina duran-
te toda a semana. Na sala de artes, p ro-
duziram bandeirinhas para enfeitar a es-
cola e, nas aulas de Música e Ex pressão 
Corporal, ensaiaram cantando e dançando 
numa grande roda, o  repertório do nosso 

PARA TODOS 
FESTA JUNINA X COPA 

Amanhã, dia da nossa festa, às 11h,  
será o jogo  Argentina  x  Alemanha. Alguns 
dizem que pode ser o jogo mais emocio-
nante da Copa.  Para não at rapalhar nin-
guém, vamos antecipar para 10h  a apre-
sentação do Ensino Fundamental. Fica 
assim: 
9h Educação Infantil, que deverá ser inici-
ada pontualmente.  
9h50 entra na dança um grupo do Campo 
de São Cristóvão, liderado por Marabá,  
apresentando O Boi.  
10h10 começa o arraial do Ensino Funda-
mental, programado para te rminar às 11h.  

Aos mais entusiastas do futebol, não  
esqueçam as crianças no final da festa. 
Esperamos por todos vocês no palco 
Jackson do Pandeiro. 

RELATÓRIOS 
Na próx ima sex ta-feira enviaremos os 

relatórios individuais de F1, F2 e F3. No 
dia 16, os da  Educação Infantil. As avalia-
ções de F4, F5 e F6 são trimestrais, por 

isso a ausência de comunicações individu-
ais nesse momento. Serão publicados no 
"site", durante as férias de julho, os relató-
rios de grupo de todas as turmas.  

PRÓXIMO JOGO 
Ganhando o jogo de  hoje, o Brasil entra  

em campo novamente na te rça-feira, às  
15h30. Nesse caso, o turno da manhã fun-
cionará normalmente e a saída do turno 
da tarde será  às 14h30.  

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                       

FILME DA FESTA 2009 
Finalmente ficou pronta nossa edição  

caseira da festa de encerramento de  2009 
da Educação Infantil. Com pedidos de  
desculpas pelo atraso, seguem cópias em 
DVD, na  agenda,  na  próx ima segunda-
feira. 

ARRAIÁ DA PEREIRINHA! 
Depois da dança e canto ria da  festa no  

Pavilhão de São Cristovão, para garantir 
as brincadeiras típicas, faremos uma festa  
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arte contemporânea chamada Lurixs. Vi-
mos uma bola de  ferro e  out ra de  couro  e  
campos de futebol pintados e feitos com 
pedaços de ferro. Algumas fotos de cami-
sas de futebol formavam uma grande co-
lagem. No final, assistimos a um vídeo  de  
futebol, sem bola, e  com música. A bola  
estava invisível. A Ana, que nos mostrou a  
exposição, nos ofereceu água e guaraná.  
O passeio foi muito legal e divertido. 

TORCENDO PELO BRASIL 
A Turma da Tinta divertiu-se confeccio-

nando uma bandeira muito grande do B ra-
sil, enfeitada com papeis colados e pinta-
dos com as suas cores. Na próx ima quin-
ta-feira, faremos um passeio à galeria Lu-
rixs – Arte Contemporânea, para visitar a 
ex posição "Futebol de Salão: A Coletiva". 
(foto no “ site” ) 

AULA FESTIVA 
A Turma do Bonde participou de uma 

aula festiva com a Roberta, professora de 
Ex pressão Corporal. O motivo foi uma 
prévia da festa junina. Muitas músicas e 
danças típicas animaram as crianças que 
aguardam,  ansiosas, pelo grande dia.  A-
gora só falta caprichar no figurino.  

VASSOURA NO CLUBE DOS MACACOS 
A Turma da Vassoura foi recebida no 

Clube dos Macacos por Guilherme,  pai do  
Duda (TAM).  Esse convite proporcionou 
muita alegria às nossas crianças. Ao che-
garem, sentiram o friozinho e o a r da mon-
tanha que invadia o lugar. Caminharam 
pelos jardins e fizeram um delicioso pique-
nique admirando e perguntando sobre os  
detalhes que observavam. Em seguida, a 
brincadeira foi no campo de futebol, com 
direito a muitos gols. Na quadra de volei 
nossos pequenos se divertiram na  areia,  
cavando buraquinhos e fazendo bolos.  

VOLPI NA PRACINHA 
Além de ensaiar as músicas e danças  

para a  Festa Junina, a Turma da Pracinha  
conheceu algumas obras de Volpi que in-
cluem as bandeirinhas e imagens de fes-
tas de São João. Inspiradas no artista, as 
crianças fizeram colagens e pinturas. Ain-
da debruçadas sobre esse tema, pinta ram 
bigodes e bochechas rosadas caracteri-
zando-se de caipiras, dançando a valer 
nas aulas de Ex pressão Corporal. 

BICICLETA NA ROÇA 
Na Turma da Bicicleta não se fala em 

outro assunto. As crianças não param de  
perguntar quando será a Festa Junina. 
Em nossas conversas relembramos algu-
mas brincadeiras e comidas típicas do 
"arraiá". Com a ajuda da D. Maria, prepa-
ramos um bolo de milho e  nos fartamos  
degustando o delicioso quitute! 

BICHOS DA ÁFRICA 
Recebemos, por "email", fotos do pai  

do Rodrigo (TCT), da África do Sul, perti-
nho de girafas e  filhotes de leões. Esses e 
outros animais também estão  presentes  
nos lindos contos africanos que temos li-
do. O interesse das crianças é enorme e  
decidimos fazer um passeio ao Zoo, na 
próx ima quinta-feira, para ver alguns des-
ses bichos, inclusive o leopardo, mascote 
da Copa. O lanche será coletivo. 

FUTEBOL E ARTE 
Visitamos a ex posição "Futebol de Sa-

lão - A coletiva" que reúne obras de artis-
tas de diferentes nacionalidades. Vejam o 
tex to da turma: 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

APOIO 
Em julho, reservamos uma semana pa-

ra que  professores e  alunos tenham opor-
tunidade de trabalhar de uma forma dife-
renciada. O apoio pedagógico será do dia 
12 a 16 de julho. As crianças indicadas 
receberam uma carta solicitando confirma-
ção e informando os horários. 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).  

PLANTÕES 
As famílias que desejarem conversar 

ou esclarecer dúvidas sobre o processo 
de aprendizagem de seus filhos poderão  
agendar, na secretaria, um breve encontro  
com os professores.  O plantão será de  18  
às 21h segunda-feira,  dia 12, para os alu-
nos de F1 a F5 e na quinta-feira, dia 15,  
para os alunos de F6. Como os alunos de  
F5 e F6 já possuem professores de dife-
rentes disciplinas, será preciso que a fa-
mília, no agendamento, indique com quais 
deseja encontrar. No caso das F6, com a 
equipe bastante ex pandida, não sabemos 
se o funcionamento sairá a contento, mas 
precisamos ex perimentar. 

Turma do Teletransporte na despedida o Tio Bobi (mais fotos no “site”) 



ESTRADA EM FESTA! 
Enquanto a  taça não é  nossa, as crian-

ças da Turma da Estrada estão empolga-
díssimas com o mural que estão montan-
do com notícias sobre os jogos da Copa. 
Preparamos camisas pintadas com as co-
res da nossa bandeira e  aproveitamos pa-
ra propor a escrita dos nomes dos times e  
jogadores. Mas a animação não parou por 
aí, pois os ensaios para a nossa festa juni-
na foram divertidos. Também tivemos uma 
surpresa muito legal! Recebemos um no-
vo amigo na turma: o Felipe. Seja bem 
vindo! 

BONECO? 
Chegou a hora de nos despedirmos do  

Tio Bobi. Depois de passear a valer no 
Rio de Janeiro, ele  reto rnou à Paris. Os 
alunos da Teletransporte  o acompanha-
ram até o Santos Dumont. O adeus foi 
permeado de  fantasias. Em sala, quase 
todos tinham uma história para contar so-
bre brinquedos que ganham vida à noite.  
Até as professoras recordaram fatos curio-
sos em que brinquedos mudaram de lugar 
sozinhos! Quanto ao Tio Bobi, seu vôo era  
só às 22h. Nesse horário ele já teria ga-
nhado vida... e  assim embarcaria  despe-
dindo-se de nossa cidade. 

BANQUETE MEDIEVAL 
As F2 encerrarão o semest re com um 

banquete e um baile medievais, na próx i-
ma quinta-feira. Nesse dia, sugerimos que 
as crianças venham com os trajes usados  
na festa pedagógica ou improvisem com o  
que tiverem em casa. Na próx ima sema-
na, faremos os pedidos para o banquete  
através das agendas.  

PREPARATIVOS FINAIS 
As F3 estão caminhando para o fecha-

mento de seu projeto. Após a visita à Ca-
sa do Pontal e o término da leitura de "O 
surfista e o sertanejo", na próx ima sema-
na, as crianças farão seus últimos regis-
tros, além da revisão cuidadosa do cader-
no de Projeto, fechando o semestre. No 
próx imo sábado, estamos prometendo 
arrasar com o  Maracatu  que dará  o colori-
do final ao nosso Projeto. 

POEMAS COM RITMO 

Dica 5: Logo na entrada do Pavilhão,  
tire uma fo to ao  lado da estátua do  Luiz 
Gonzaga, que foi um músico muito impor-
tante da música nordestina.  
Dica 6: Ent rando por esse lado do  Pa-

vilhão, uma das primeiras barracas que 
você encontrará é de CD's e DVD's, que  
toca música popular b rasileira. Confiram e  
divirtam-se dançando ao  som de "Chora,  
me liga!" 

Texto coletivo da F5M 

UM CONVITE DA F5T 
A meninada da F5T reuniu as anota-

ções do caderninho de campo e muita ins-
piração para p roduzir tex tos convites ani-
mando os que participarão da  festança na  
Feira de São Cristóvão a conhecerem um 
pouco mais o lugar: 
 

“A feira é mais que festa junina, é uma 
poesia nordestina. Fundada em 1945, du-
rante muito tempo correu o risco de ser 
extinta pelo governo, mas os nordestinos 
lutaram porque não queriam deixar para  
trás os seus costumes. Só em 2003, de-
pois de muita luta e  protesto,  a Feira se  
mudou para dentro  do Pavilhão, podendo,  
enfim, trabalhar em paz. E é tanta  coisa 
que podemos admira r, já sabemos que a  
cultura vai na frente, quando a música ro-
la, não dá pra  parar, todo  mundo vai co-
meçar a dançar. Com a visita que fizemos, 
com as histórias que conhecemos,  acaba-
mos encontrando duas inspirações: Chi-
quita e Marabá.  Contaram histórias emoti-
vas sobre a vinda para a nossa cidade 
que os fizeram chorar. A  emoção foi tanta  
que transbordou dos olhos. Para Marabá,  
a Feira é sua mãe, se alimenta e se abri-
ga, desde que lá chegou nunca mais pas-
sou fome. Coisas que foram esquecidas 
na cultura da cidade grande podem ser 
lembradas em sua pequenina barraca,  
logo no Centro do Pavilhão, chama-se  
Gordurinha, uma homenagem ao músico. 
Descobrimos coisas que não imagináva-
mos, um lugar cheio de  história, com uma 
cultura magnífica, junto com a  última pala-
vra uma lágrima de emoção e, assim, a 
F5T se despediu, foi embora,  refletindo  
naquilo tudo que ouviu.” 

Texto Coletivo da F5T 

F5 TEM "O CORDEL DA FEIRA" 

dos pelas suas características. Termina-
mos o capítulo "As palavras e  os sons es-
tão jogando". Brincando com as repeti-
ções de sons e palavras, as c rianças tam-
bém ex perimentaram:  
 

"Bate, bate, coração / Hoje  é noite de  
São João /  Tem fogueira, tem quentão /  
Milho verde, e salsichão / Bate, bate, cora-
ção / Dançar quadrilha é muito bom / olha  
a cobra, olha a chuva / mas cuidado com 
o balão." 

Antonio F4M 
"ping / ping / ping / cai gotinha  / sozi-

nha / tadinha / vem ser / minha amigui-
nha / a gotinha / ping, ping, ping"  

Clara F4T 
"Tic tac, tic tac / carambola / com o reló-

gio / não se amola / Boig boig / lá vem a 
mola / pulando como coelho / fugindo da  
pistola / Quica, quica / pula, pula / mola, 
mola / vai relógio / que marca a hora." 

Teresa F4T 

SEIS DICAS... 
“Para curtir a Feira de São Cristovão, 

um lugar muito t radicional focado na cultu-
ra nordestina, um ambiente bem animado,  
cheio de bandeirinhas, enfeites, artesana-
to, barraquinhas. Tem muito o  que  fazer 
por lá. Uma arquitetu ra diferente e a céu  
aberto torna a Feira um lugar agradável 
para quem quer se divertir. A história que 
rodeia esse lugar nos conta da seca, de  
passeatas e lutas para transferir as barra-
cas do lado de fo ra para dentro,  etc. Si-
gam as dicas da  F5M e  tenham um sába-
do de festa maravilhoso! 
Dica 1: Na Barraca da Maria você com-

pra doces por um bom preço. Sugerimos o  
alfenin, doce de cana de açúcar, que pa-
rece um pedacinho de madeira e tem gos-
to de algodão doce.  
Dica 2: Você não pode esquecer de  

passar no Restaurante da Chiquita. Lá  
você terá uma ó tima vista do palco onde a  
festa da Sá Pereira acontecerá. Além dis-
so, você poderá comer uma bela tapioca, 
ou só mesmo apreciar a decoração mara-
vilhosa. Os mais corajosos podem almo-
çar uma tripa  de porco e depois contar pra  
gente.  
Dica 3: Vá à loja "Cabana do  Artesão",  

onde encontra rá a rtesanato  do Nordeste,  
carrancas, berimbau, estilingue, redes...  



Tudo começou em 1945 / Lá é como 
um labirinto / também tem loja de CD / Co-
mo todos já sabemos / É a feira de S.C.  
 

Nessa feira nordestina / vende até arte-
sanato / mas com uma diferença... /  é mui-
to mais barato  
 

Lá não é apenas lugar de dançar / é 
motivo de se orgulhar / logo de  cara a  
gente se depara  / com a estátua do  Luiz 
Gonzaga, / "o grande cara"  
 

Mas quem nos recebeu / Foi o grande 
Marabá / Ele não tinha nem certidão / mas  
o cara é muito sangue "bão"  
 

Nesse lugar / tem muito pra se admirar 
e comprar / cerca de 700 barracas / você 
encontra por lá / incluindo a da Chiquitá / 
o acento foi só para rimar.  

Davi, José e Téo 

CASAMENTO NAS F5 
Confirmamos para o dia 9 de julho o 

casório caipira de Clarinha e Ricardo. Ho-
rário marcado, sem atraso dos convida-
dos: 11h para  a F5M, e 13h30 para  a F5T. 
Os alunos da tarde devem chegar caracte-
rizados. Os da manhã trazem o figurino e 
se vestem aqui. Sejam criativos, econômi-
cos, e busquem ajudar as crianças a se  
caracterizarem da forma mais próx ima à 
de seus personagens. A animação é  im-
portantíssima. Depois do casório, f aremos  
um lanche festivo. Cada menina t raz um 

prato de doce e os meninos um de salga-
do. A escola servirá o suco. Ninguém po-
de faltar.  

ÁFRICA NAS AULAS DE ARTES 
Nas aulas de Artes, quando conversa-

mos sobre a África do Sul, lembramos da 
fauna tão característica desse lugar. Os 
cinco animais mais representativos foram 
transformados pelas crianças em jogado-
res de futebol. Desenhá-los, em plena mo-
vimentação de jogo, foi o desafio aceito 
por algumas crianças. 

LIVROS PARA AS F6 
Os alunos das F6 têm uma tarefa para  

as férias: a leitura do livro "O cachorro que  
jogava na ponta esquerda". Luís Fernando 
Veríssimo conta a história de um time de 
futebol que tinha tudo para ser o maior 
perna de pau do futebol de campinho e é 
desafiado pelo melhor time das redonde-
zas. Como termina essa história? E onde 
é que o  cachorro do  título ent ra nisso? Só 
mesmo lendo para descobri r...  

Estamos esperando as dicas de livros  
que vocês gostariam de ler, mas que ain-
da não temos na biblioteca. As listas po-
dem ser entregues à Quediene, até o últi-
mo dia de aula. Ainda dá tempo de fazer a  
sua sugestão! 

ARRAIAL DA F6 NO PEREIRÃO 

da Copa do Mundo,  mas a aula da  Educa-
ção Física das F6 recuperou, at ravés de  
brincadeiras, nossas tradições juninas. A  
semana terminou em ritmo de  ensaio de  
quadrilha, esquentando todo mundo para  
o arraial do sábado!  

HISTÓRIA ÚNICA NAS F6 
O vídeo da conferência da escritora ni-

geriana, Chimamanda Adichie, nos ajudou 
a pensar nos riscos das tantas histórias 
únicas que nos são contadas pela vida, 
gerando estereótipos, p reconceitos, limi-
tando nosso olhar e compreensão sobre 
as histórias pessoais e coletivas. A rique-
za cultural, geográfica, econômica, social 
desse enorme continente  que, às vezes, é  
tratado como um único país cheio de ma-
zelas, assolado pela fome, probreza, guer-
ras, AIDS, ditaduras, foi o assunto das  
Tribos de F6 nesta semana. Quem quiser 
assistir ao depoimento da escritora  achará  
o link na página principal do nosso "site". 

DE TODOS 
PROGRAMA DIVERTIDO 

Margare te, mãe do Theo Bianchi (TBT),  
indica a peça "A Menina que Mofou nas  
Férias", direção de Mario Mendes,  sába-
dos e domingos às 17h no Teatro das Ar-
tes, Shopping da Gávea. 

FORRÓ DESCALÇO 
Chris e Victor,  pais do Guido (F3M) e  

do Gabriel (F5M) convidam para o Forró  
Descalço, aman hã, das 20 às 24h na  
Rampa. Rua Sá Ferreira, 202.  

África do Sul nas aulas de Artes (mais desenhos no “site”) 

  5  IARA KEMPER LIMA                          TCM 
  5  JULIA GONCALVES FRANCISCO       F4M 
  5  GIOVANNA C PEREIRA                     F4M 
  6  RACHEL GORBERG CATALANO      F6MA 
  6  JOÃO JABOR ARRAES                       TAT 
  7  RAFAELA MARQUES C MOREIRA   F2MA 
  8  CAROLINA C DO RÊGO VALENÇA     F4M 
  8  RICARDO SANTOS DE ANDRADE     PRO 
  8  CLARA FILGUEIRAS NERY ATEM       F2T 
  8  MORENA LEMOS M DE L PEIXOTO   F1M 
  9  BEATRIZ C DE FREITAS                  F2MA 
  9  ANTONIO M DE M GONÇALVES        TBM 
10  SOFIA DANTAS ZYNGIER                   TDM 
10  ANTONIO SANTOS TREISTMAN         F2T 
10  MANUELA PINHEIRO G CORDEIRO   TDM 
10  PEDRO HOLANDA D SOUZA LIMA      F1T 
11  LUÍSA MATTOS SARMENTO E SILVA TAT 
 

Aniversários 
de 5 a 11/7/2010 

Eduardo, F6B 


