
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

PLANTÃO 
Continuamos agendando, na secretaria, 

com Andreia e Deise, os horários de Plantão 
dos professores do dia 19, segunda-feira, no 
turno da manhã. 

FESTA JUNINA NA PEREIRINHA! 
Na próxima terça-feira faremos a festa 

junina interna da Pereirinha. Nesse dia tere-
mos muitas brincadeiras e rodas com canto-
ria. As crianças devem vestir trajes típicos e 
trazer um lanche para ser compartilhado, os 
meninos, um prato de salgados e as meni-
nas de doces. 

ÊH BOI! 
Aproveitando o interesse das crianças da 

Turma do Jacaré e da Pracinha pelo boi da 
festa em São Cristovão, passamos a sema-
na explorando esse tema. Depois de assisti-
rem, em vídeo, à apresentação do Boi de 
Palmica, todas dançaram e se divertiram 
apreciando os boizinhos coloridos que con-
feccionaram nas aulas de Artes. 

PARA TODOS 
PIOLHOS NOVAMENTE 

O combate ao piolho tem sido uma luta 
em todas as escolas. Temos tentado orientar 
as famílias e até solicitado o afastamento 
para tratamento quando constatamos uma 
infestação. Mas chegamos a uma situação 
bastante grave: muitas crianças re-
infestadas, com sequelas pelo acúmulo de 
tratamentos realizados. Precisamos aprovei-
tar o período das férias para reunir esforços 
para o combate. Pedimos que, todos, verifi-
quem a cabeça de seus filhos e tomem as 
medidas necessárias. Para evitar que os pio-
lhos voltem a se proliferar dessa maneira, as 
crianças infestadas só devem voltar à esco-
la, em agosto, com o tratamento concluído. 

ÚLTIMO INFORME 
A presente edição é a última do semestre. 

O Informe 632 será publicado no dia 6 de 
agosto. Durante esse tempo manteremos no 
"site" informações sobre a escola e sobre o 
que acharmos importante divulgar para a 
comunidade de pais e alunos da escola. 

Bom descanso para todos. 

FESTA JUNINA 
São Pedro nos presenteou com uma ma-

nhã de sol maravilhosa. O jogo Argentina X 
Alemanha nos apressou, impedindo momen-
tos mais relaxados mas, mesmo assim, tive-
mos tempo de brincar um bocado com nos-
sos pequeninos da Educação Infantil, apreci-
ar um boi super colorido, presente dos ami-
gos que fizemos na feira nesses anos de 
convivência, e curtir as danças típicas que 
os maiores do Ensino Fundamental apresen-
taram com tanta animação. Ano que vem, 
certamente, teremos mais. Sugestões e co-
mentários são sempre bem vindos no fórum 
de pais. (“fotos no site”) 

PAUSA PARA... 
Brincar, ler, correr, viajar, cantar... Muitos 

do Ensino Fundamental estão saindo, hoje, 
de férias. Alguns aproveitam a semana de 
apoio pedagógico. A Pereirinha permanece 

funcionando durante a próxima semana. 
Esperamos que todos se refaçam do se-

mestre com tantas alegrias, algumas decep-
ções, mas muito trabalho. 

Agradecemos a parceria das famílias que, 
de diferentes maneiras, contribuíram para o 
dia a dia da escola. Dia 2 de agosto, estare-
mos aqui, cheios de ideias para o segundo 
capitulo dessa história. 

RELATÓRIOS 
Estamos enviando hoje os relatórios indi-

viduais das F1, F2 e F3. Na próxima sexta-
feira, os da Educação Infantil. As avaliações 
de F4, F5 e F6 são trimestrais, por isso a 
ausência de comunicações individuais nesse 
momento. Serão publicados no "site", duran-
te as férias de julho, os relatórios de grupo 
de todas as turmas. Fiquem de olho! 

ACHADOS E PERDIDOS 
São muitos casacos e objetos esquecidos 

na escola ao longo do semestre. Esforços 
para que as crianças os reconhecessem não 
foram poupados. Quem quiser recuperar al-
gum pertence, aproveite a próxima semana. 
Depois serão doados para as vítimas da 
chuva. 
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a gargalhada fluir... No final, muito atenta, 
Clarinha (TCM) comentou: "A história come-
ça com foram felizes para sempre e termina 
com era uma vez..." 

NOS MERCADOS DE MAPUTO 
“Assistimos a um filme e conhecemos um 

pouco da cidade de Maputo, que fica em 
Moçambique. Lá, tem gente muito pobre, 
que mora em favelas, e as casas são feitas 
de caniço. Do outro lado da rua, moram pes-
soas com dinheiro para construir casas gran-
des e confortáveis. 

Algumas crianças trabalham para ajudar 
as suas famílias e também brincam de jogar 
futebol. Os homens sabem costurar e pintar 
as unhas das mulheres. As roupas das mu-
lheres são feitas com panos que elas enro-
lam no corpo e que se chamam “capulanas” 
e alguns vestidos se chamam “cai-cai”. 

Nós também vimos moças carregando 
cestas pesadas na cabeça com frutas, boti-
jão de gás e bacia de roupas. 

As pessoas de lá comem sacolé. São os 
"gelos de morango". Aparece uma família 
preparando a comida para um casamento. 
Eles moíam o milho, muito felizes. 

Lá as pessoas falam português, também, 
e nós entendemos tudo!” 

Turma da Tinta 

SAFARI NO ZOOLÓGICO 
Em suas pesquisas recentes a Turma do 

Bonde apreciou várias imagens de animais 
que habitam as savanas africanas e se di-
vertiu com as histórias e fotos da Sofia Cas-
tro em um safari que fez na África do Sul. Na 
última quinta-feira, fomos ao Jardim Zoológi-
co conferir, de perto, alguns desses bichos 
fascinantes. 

TURMA DA VASSOURA 
Nossos pequenos aprendem muitas brin-

cadeiras no pátio. "Meus pintinhos venham 
cá" e "Coelhinho sai da toca" animam nos-
sas manhãs com muito corre corre, fazendo 
com que as crianças fujam da raposa. Na 
sala de artes, realizam atividades reaprovei-
tando sucatas e transformando o material 
em instrumentos musicais como safonas e 
zabumbas, entrando no clima da nossa festa 
junina. 

BICICLETA ANIMADA 
Esta semana os pátios da Turma da Bici-

cleta foram animados pelas brincadeiras tra-
dicionais das festa juninas. A criançada se 
divertiu jogando bola na lata, na boca do pa-
lhaço e apostando corridas de saco. Esta-
mos, todos, muito envolvidos com o arraiá 
da Pereirinha. 

CERÂMICAS AFRICANAS 
Descobrimos que o "Soccer City", um dos 

estádios de Joanesburgo reformado para a 
Copa, teve seu novo desenho inspirado na 
cerâmica tradicional africana. Pesquisamos 
imagens em livros e na internet e, depois, a 
Turma da Paisagem colocou a mão na mas-
sa, ou melhor, na argila, e produziu seus 
próprios potes,(“fotos no site”) 

O PRAZER DA LEITURA 
A Turma da Rua apreciou a leitura de 

"História meio ao contrário", de Ana Maria 
Machado. Foi gostoso observar as crianças 
reconhecerem alguns personagens da Idade 
Média como o dragão, o cavaleiro, a prince-
sa, o rei, o ferreiro. A turma embarcou numa 
divertida aventura, ora sentindo o coração 
bater mais forte, ora mais leve, ora deixando 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

APOIO 
Semana que vem será o período de apoio 

para algumas crianças. Sejam pontuais. 

PLANTÕES 
As famílias que desejarem conversar ou 

esclarecer dúvidas sobre o processo de a-
prendizagem de seus filhos poderão agen-
dar, na secretaria, um breve encontro com 
os professores. O plantão será de 18 às 21h, 
segunda-feira, dia 12, para os alunos de F1 
a F5 e na quinta-feira, dia 15, para os alunos 
de F6. Como os alunos de F5 e F6 têm pro-
fessores de diferentes disciplinas, será preci-
so que a família, no agendamento, indique 
com quais deseja encontrar. No caso das 
F6, com a equipe bastante expandida, não 
sabemos se o funcionamento sairá a conten-
to, mas precisamos experimentar. 

O PLANETA E OS TRANSPORTES 
Os alunos da Turma do Teletransporte 

pensaram, escreveram e desenharam regis-
trando suas idéias sobre o tema. 
 

"Nosso planeta está sofrendo com a polui-
ção provocada pelos carros. Queremos que 
as pessoas usem mais os transportes coleti-
vos ou carreguem mais pessoas nos seus 
carros. Também queremos que as pessoas 
usem mais os meios de transporte que não 
poluem, como a bicicleta, o skate e o patins. 
Queimando menos combustível, contribuire-
mos para reduzir o aquecimento global que 
tanto mal tem feito ao planeta. Dê férias a 
seu carro e coloque sua bicicleta para traba-
lhar! 

Boizinho de Palmica da Turma da Pracinha Safari da Turma do Bonde 



Ajude o planeta dando carona aos seus 
amigos! 

Use menos seu carro: coloque seu skate, 
patins, patinete e bicicleta na rua! 

Ajude o nosso planeta. Vá de ônibus, me-
trô, trem ou barca! 

Queremos mais ciclovias! 
Troque o barulho de motor por uma peda-

lada! 
Troque uma garagem por um jardim! 

Texto coletivo 

PASSEATA DA TURMA DA ESTRADA 
“Éta, éta, éta! Ande mais de bicicleta!” 
 

“Ade, ade, ade! Não polua a cidade!” 
 

Animadas, as crianças da Turma da Es-
trada ocuparam o quarteirão da Sá Pereira e 
terminaram no estacionamento da Cobal u-
ma vigorosa passeata para conscientizar a 
todos sobre o cuidado que devemos ter com 
nossa cidade. Assim, concluímos o projeto 
da turma, felizes e mais conscientes da im-
portância do exercício de nossa cidadania. 

BANQUETE MEDIEVAL 
Uma linda mesa, cheia de gostosuras, à 

luz dos vitrais invadindo a sala e bela música 
medieval ao fundo. Este foi o cenário no qual 
as F2 encerraram o semestre. Depois de 
saborear queijos, pães e frutas, fomos sur-
preendidos com uma bela história passada 
na Idade Média, "A história da riqueza de um 
homem", de Renata, mãe de Sofia Berwan-
ger (F2MB). Para finalizar, João, professor 
de música, se juntou a nós com seu violão e 
cantamos a Opereta Medieval! 

Esta semana a F2MB se despediu da 
querida Stella, que vai morar em São Paulo, 
e já está deixando muitas saudades. (“fotos 
no site”) 

PERNAMBUCO 
Com o estudo sobre o Sertão de Pernam-

buco, as F3 puderam conhecer um pouco 
sobre a cultura dessa região. Nosso passeio 
ao Museu Casa do Pontal ilustrou nossas 
pesquisas. As crianças viram as obras do 
Mestre Vitalino e observaram o processo de 
construção de um boneco, fotografado por 
Pierre Verger. 

Na Festa Junina, a meninada mostrou 
que tinha muito Maracatu no pé! 

Em agosto vamos relembrar nossas a-
prendizagens com o projeto e quem sabe 
dar o toque final. 

POESIA EM TODA PARTE 
As F4 terminaram de ler "Poesia Fora da 

Estante". Lendo, aprenderam e perceberam 

Na mesma hora / Tuniquinho perguntou / 
Vai mesmo construir Brasília? / Jucelino afir-
mou / 
 

O presidente fez, então, / Uma competi-
ção / O projeto de Lucio Costa e Niemeyer / 
Ganhou na hora da apresentação / 
 

Um tempo depois / Começou a constru-
ção / Chegaram pessoas de todo lado / Can-
dangos de montão / 
 

Depois de três anos / De construção / 
Chegou o dia / Da grande inauguração / 
 

Alguns gostaram da cidade / Outros não / 
Mas ela é até hoje / A capital da nossa Na-
ção / 

Pedro Galvão, F4T 
 

Brasília é uma bela cidade, / Em 1960 foi 
inaugurada. / Pelos trabalhadores foi ama-
da, / Eles vinham de todos os lugares. / Para 
construir a nova cidade, / E o projeto da ca-
pital realizar 
Giovanna M, Marina, Letícia e Helena - F4M 

 

Brasília é uma cidade moderna, / construí-
da por JK, / O presidente Bossa Nova. / Uma 
cidade planejada, / demorou apenas três 
anos / para ser edificada(...) 

Francisca, Violeta e Clara, F4M 
 

O que antes não era nada, / Agora tem o 
Palácio da Alvorada. / O que antes era poei-
ra e lama, / agora ficou bacana. / Aquela ter-
ra foi transformada / numa cidade iluminada. 

Nina, Carol C e Fernanda, F4M 

ÁREA E PERÍMETRO 
Os alunos das F5, nas últimas aulas de 

Matemática, resolveram exercícios envolven-
do área e perímetro. Era quadradinho para 
todos os lados! Usando papel quadriculado e 

Passeata da Turma da Estrada 

que a poesia pode estar em toda par-
te."Olhando em volta, tudo é motivo de poe-
sia: as árvores, as flores, o vento, a chuva,os 
bichos (...)". Até futebol! 

 
Tristeza brasileira / Em um jogo da Copa / 

O Brasil fez um gol / Foi ganhando / Rela-
xando / E o outro time jogando 
 

A Holanda empatou / O Brasil ficou atra-
palhado / A Holanda fez outro gol / E o Brasil 
mais estressado 
 

Brasil que era terra firme / Virou água / Os 
brasileiros se afogaram / Em suas próprias 
lágrimas 

Clarisse (F4T) 

ATÉ BRASÍLIA GANHOU POESIA 
"Brasília, monumentos / E histórias no 

tempo. / Sobre pessoas importantes / E ar-
quiteturas deslumbrantes. / Bernardo Sayão, 
gravado na memória / dos candangos da 
construção, / vieram de todo lugar, / fugindo 
da seca, / para a vida melhorar (...) 
 

Quando terminavam um prédio, / faziam a 
festa da cumeeira / com cerveja e comida 
caseira. 

Tiago, Antonio e Carol Gallindo, F4M 
 

(...)Quando lá cheguei, / peguei as ferra-
mentas / e comecei a trabalhar. / Ajudei na 
construção / da Alvorada, da Catedral e do 
Congresso Nacional(...) 

Beatriz G., Beatriz C. e Julia A., F4M 
 

Numa noite bem feliz / João Bosco so-
nhou / Com uma nova capital / Bem no cen-
tro de um país 
 

Muitos anos depois / Começou uma elei-
ção / Foi nela que Jucelino / Foi campeão / 
 



régua, tiveram os primeiros contatos com 
algumas figuras planas. 

No próximo semestre essas novas apren-
dizagens serão retomadas e aplicadas em 
problemas. 

O SEMESTRE QUE PASSOU NA F5 
Semestre que vem nosso projeto “Cidade 

às escondidas” ganhará um cunho mais his-
tórico. Teremos bastante trabalho! No pri-
meiro semestre, foram muitas as aulas perdi-
das com a copa. Com a saída da Seleção 
Brasileira, abrimos espaço para cuidar da 
decepção! As crianças ficaram tristes, de-
cepcionadas, eram muitas as críticas, as in-
compreensões, a vontade de falar, queixar, 
discutir. O espaço foi aberto, aproveitamos 
as crônicas sobre o tema. Lemos algumas 
palavras de Drummond sobre o futebol e 
finalizamos transformando tudo em algumas 
piadas, charges, historinhas, desenhos, tex-
tos. Parte desse material está exposto no 
mural de entrada da escola. Aqui, podemos 
apreciar o que nos conta Helena (F5T): 

A BOLA 

A bola do jogo é dura? É leve? Como é? 
A única coisa que sei é que a bola é mági-

ca, é brilhante, é demais! 
A bola rola veloz, faz a gente viajar até 

uma delas entrar no gol. 
Os jogadores fazem gol, a bola entra bo-

nita, vaidosa, só que a gente nem vê imedia-
tamente. 

A bola é maltratada? Ela é chutada ou 
acariciada? 

Cuidado com a bola senão ela marca um 
para o adversário. 

A bola vive, a bola sente, a bola é o jogo. 
A bola é pega, a bola é levantada, rolada. 
A bola é sagrada! Se você não acredita é 

só se perguntar por que fazem a alegria de 
tanta gente. 

Amo bolas! As suas cores, a sua dança, o 
seu ir e vir, o seu rolar. 

TESTE, COPA E CASAMENTO 
Nossa última semana foi animada: teste, 

casamento, bolão da Copa e a visita de uma 
antiga amiga, Ana Clara. Todos queriam o 
retorno do teste! Percebemos o quanto as 
crianças conseguiram construir uma reflexão 
elaborada e complexa sobre a Língua Portu-
guesa. Combatendo a frustração da saída do 
Brasil da Copa, a F5M resolveu continuar o 
bolão com o jogo da final e o terceiro lugar. 
Será motivo para festejar, no próximo se-
mestre, o grande vitorioso. Os ensaios do 
casamento deram o que falar, "eita casório 
enrolado! Quase que a noiva não casa!” 

No retorno, nosso projeto ganhará um 
viés mais histórico e as crônicas continuarão 
a fazer parte das nossas manhãs, garantindo 
ótimas risadas, muitas boas histórias e uma 
escrita diferente. 

JOGO-DESAFIO NAS F6 
Encerramos as atividades de Geografia 

com um jogo-desafio entre grupos. Para par-
ticipar, cada aluno preparou duas perguntas 
sobre os temas estudados ao longo do se-
mestre. Foi uma maneira divertida de revisar 
os conteúdos trabalhados no semestre. 

VIAGENS DA F6 NA HISTÓRIA 
Nessa última semana terminamos o rotei-

ro de viagem ao Egito. Os alunos foram mui-
to criativos e aprenderam muito sobre a soci-
edade egípcia, a cultura, a arquitetura e as 
diferenças entre as cidades. 

Em agosto, iniciaremos o estudo sobre a 
Grécia e, em seguida, nos dedicaremos à 
civilização romana. Para essa jornada, provi-
denciem o livro "Jornal de Roma - O maior 
jornal do mundo civilizado", de Andrew Lan-
gley, da Editora Dimensão. 

Na última aula os alunos levaram para 
casa uma tarefa sobre o futebol que deve 
ser apresentada no retorno às aulas. 

KITS DE CIÊNCIAS 
As turmas F6 estão finalizando os traba-

lhos sobre os problemas das cidades. Utili-
zaram um editor de apresentação de slides 
para colorir, animar e enriquecer a pesquisa, 
que vai ser compartilhada no retorno das 
férias. Os alunos estão levando, para casa, 
um “kit” de leitura, com textos que vão man-
tê-los ligados aos assuntos e conceitos que 
estamos trabalhando e enriquecer as discus-
sões. 

Além disso, precisam assistir ao vídeo 
"Imagens mostram o passado do Morro do 
Bumba", no "site" da escola, para responder 
às perguntas que estão no "kit". 

VERÍSSIMO NAS FÉRIAS DAS F6 
Você conhece Cascão, Orlandinho, Som-

bra, Moreirão e Moreirinha? São alguns dos 
personagens escalados pelo "craque" Luis 
Fernando Verísismo no livro "O cachorro que 
jogava na ponta esquerda", Ed. Rocco. 

No dia 2 de agosto vamos fazer um "bate-
bola" sobre a leitura, nas aulas de Portu-
guês, e você não pode ficar de fora! 

AVALIANDO 
As F6 fecharam o semestre nas Tribos 

avaliando a escola, as disciplinas, seus pro-
fessores, deixando uma valiosa colaboração 
para pensarmos em novos caminhos para o 

segundo semestre. Aguardamos o retorno 
da avaliação enviada para as famílias. Quem 
não teve tempo de devolvê-la pelas crianças 
pode fazer pelo email da escola. Contar com 
a participação das famílias e das próprias 
crianças nesse processo de implantação tem 
sido uma boa experiência. 

DE TODOS 
CONVITE 

Karen Acioli, mãe da Dora (F5T), convida 
a todos para o 8º Festival Internacional Inter-
câmbio de Linguagem - Fil, de 9 a 18 de ju-
lho. Informações em www.fil.art.br. 

PERDIDOS 
Alguns perdidos: um casaco vermelho 

cereja, acolchoado e com emblema cinza, do 
Miguel (TAM). Um branco, estampado com 
flores pequenas da Nina M. (TAM). E outro 
marrom, de plush, com joaninhas, da Clara 
Figueiras (F2T). Também não estamos en-
contrando um tigre de pelúcia, o persona-
gem Diego, do filme "A era do gelo",do Cae-
tano (TAM). 

12   NIVIA CRISTINA DE O EUGENIO       AUX 
12   TIAGO TEIXEIRA SALEM                    F4M 
12   MIGUEL MOURA HUE                          TCT 
14   JULIA SANTOS N V DE CASTRO       F3M 
15   MARINA C BREDARIOL                       F3M 
16   NINA REGAZZI LENT SANTOS           TBM 
17   FELIPE MORAES FERREIRA            F2MA 
18   JOÃO PEDRO NOUÉR NUCCI            F1M 
19   GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO       F3TA 
19   LUCAS MONTEIRO SAMPAIO           F3TB 
19   BENTO BOCAYUVA CUNHA                F4T 
21   PEDRO DE ARAUJO QUENTAL         PRO 
21   FERNANDA METZLER PEREIRA       F4M 
22   CLARISSE FICHE D DE ALMEIDA       F4T 
22   MAIRA DE LIMA RESENDE LESSA    F5M 
22   ANA BRANCO DUPRAT AVELLAR      TBT 
22   LUIZA DE OLIVEIRA BARBALHO        TCT 
23   SEBASTIÃO B REZENDE DA CRUZ   TCM 
25   DAVI MORAS S MOREIRA                  TDM 
25   ALESSANDRA MARTINS ROSA         AUX 
27   MARIANA SOARES DA COSTA          TDM 
30   JOÃO GABRIEL C DINI NIELSEN     F6MB 
30   JOSE ROBERTO F DE ALMEIDA        AUX 
31   KIAN MESQUITA ROCHA                   F3TB 
31   MARINA BARBOSA DA SILVA VILELAF2T 
 

  2   ALICE CORREA DE O MACHADO       F5T 
  4   VÍTOR MELO MEDEIROS                  F2MB 
  4   CAETANO CAMARA SERRI  BRAGAF6MB 
  7   LUCAS PERES MAI                            F6MB 
 

Aniversários 
de 12 a 18/7/2010 


