
rentes materiais das portas de nossa 
escola. Exploramos cada uma, suas 
diferenças e semelhanças, e fotografa-
mos para fazer painel registrando nos-
sa pesquisa. Outra moradia que visita-
mos foi a deliciosa e temida casa de 
doces da bruxa de "João e Maria". A-
proveitem para ver, no "site", em 
"Músicas",  "Gente",  a canção 
"Morada", de Ana Moura. As crianças 
estão adorando cantá-la. 

BICICLETA NA BAÍA 
A Turma da Bicicleta fez um passeio 

pela Baía de Guanabara sem sair da 
escola. No salão, com o som dos golfi-
nhos e imagens no telão, as crianças 
foram recebidas pelo boto Piraiaguara 
que contou sobre a ocupação do lugar 
e sobre os problemas de poluição que 
vêem enfrentando. Também aprende-
ram sobre as características desse 
animal e sobre a fauna da Baía. Fize-
ram questão de brincar de limpar o 

PARA TODOS 
NOVIDADES NO "SITE" 

Começamos a publicar trabalhos 
dos alunos que conseguimos recupe-
rar nos arquivos da escola. Em 
"Trabalho dos alunos", as produções 
foram organizadas pelos temas dos 
Projetos Institucionais. Vale a pena 
relembrar alguns processos vividos 
com os amigos e professores. 

NOTA CARIOCA 
Segue, com este Informe um formu-

lário para confirmação dos CPFs e no-
mes dos responsáveis dos nossos alu-
nos. Pedimos que não destaquem a 
parte de baixo. E que devolvam, ape-
nas, se houver o que alterar. A não 
devolução manterá as informações 
como estão e evitará um trabalho des-
necessário da secretaria. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                  

JACARÉ VAI À RUA 
Vejam o que as crianças da Turma 

do Jacaré já sabem sobre o que tem 
perto da escola: 

"A Cobal, tem bombeiro." Yuri / "O 
Pedrinho com a pipoca." Júlia / "Tem a 
rua" Pedro Porto / "Tem carro e a gen-
te tem que esperar ele passar." To-
más / "Tem caminhão." Lucas / "Tem 
casa e prédio aqui perto." João Jabor / 
"Tem a Pereirona, meu irmão estuda 
lá." Maria Beatriz. 

Para continuar instigando as crian-
ças, pretendemos fazer uma caminha-
da, segunda-feira, nas proximidades 
da escola, para que identifiquem al-
guns lugares destacados e para que 
descubram outros. 

TURMA DA VASSOURA 
As crianças se envolvem em ativida-

des e brincadeiras explorando elemen-
tos da casa. Observando fotografias 
representativas, se reconheceram nos 
espaços e listaram o que tem na esco-
la. Agora, a passagem pela secretaria 
merece uma paradinha; as crianças 
apreciam o aquário e cantam músicas 
sobre peixes. Os jabutis, também, são 
motivo de brincadeiras. Exploram a 
dança do Cacuriá e escutam histórias 
sobre o seu casco. Na aula de Expres-
são Corporal, folhas secas cobriram o 
chão. Depois dessa sensibilização, as 
árvores dos pátios foram admiradas 
por todos com olhar mais cuidadoso. 

Dessa forma, redescobrem a escola 
em seus detalhes e, inspirados nesses 
elementos, expressam a criatividade e 
elaboram trabalhos de artes. 

PORTAS 
Ao listarmos os materiais utilizados 

para a construção da casa da Pereiri-
nha, as crianças perceberam os dife-
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Turma da Paisagem no passeio ao Cristo 



"O passeio foi lindo, divertido e le-
gal!!" 

Turma da Paisagem 

O QUE SERÁ QUE TEM AQUI? 
Brincando com a curiosidade das 

crianças da Turma do Bonde, fizemos 
um jogo de adivinha, escondendo a 
inflorescência seca de uma das pal-
meiras do Largo dos Leões. A partir 
dessa exploração, e sob os olhares 
atentos e comentários dos pequenos, 
pudemos conversar sobre as árvores e 

mar, alimentaram o simpático golfinho 
e cobraram uma ida, de verdade, o 
que faremos na próxima quinta-feira, 
nas barcas Rio-Niterói. 

PAISAGEM NO CRISTO 
Fomos presenteados com um céu 

azul durante a visita ao Cristo. A ale-
gria e deslumbramento das crianças 
começou ainda no caminho, dentro do 
trenzinho. Lá em cima, nomeamos vá-
rios lugares da cidade, tiramos fotogra-
fias e ainda fizemos piquenique. 
 

suas muitas partes. 

TINTA E RUA NO JARDIM BOTÂNICO 
As Turmas da Tinta e da Rua foram 

ao Jardim Botânico e conheceram ár-
vores como o Ipê, o Abricó de Macaco, 
o Pau-Brasil, a Sapucaia, os Bambu-
zais, a Jaqueira, a Mangueira e outras. 
Especial foi o momento em que as cri-
anças se sentaram embaixo das Pal-
meiras Imperiais para apreciar sua al-
tura, quando lembraram a música de 
Ana Moura e encheram o espaço com 
a canção. Impressionaram-se com a 
largura da Sumaúma, num espaço em 
homenagem a Tom Jobim. Tentaram 
abraçá-la numa grande roda. Agora 
que conhecemos várias árvores da 
cidade, pretendemos nos aprofundar 
nessa pesquisa. Agradecemos a quem 
puder colaborar com imagens, músi-
cas, livros e fotos. Quem quiser cantar, 
em casa, a música "Palmeiras Imperi-
ais" pode aprender no "site", em 
"Músicas", "Vamos Mudar o Rio". 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29             

ÚLTIMA SEMANA 
Estamos nos preparando para inau-

gurar a Biblioteca com o seu novo no-
me. Para isso, criamos um concurso 
de desenhos do Monteiro Lobato. Um 
ou mais desenhos serão escolhidos e 
com eles produziremos um brinde sur-
presa para todos os alunos da escola. 
Tragam suas criações até a próxima 
semana. 

O QUE É MEIO AMBIENTE? 
Para responder, as Turmas da Es-

trada e do Teletransporte leram uma 
história da Turma da Mônica que su-
geria uma boa discussão sobre o te-
ma. Ficou muito presente a ideia de 
que meio ambiente é tudo o que está 
ao nosso redor, inclusive nós mesmos. 
Depois, envolvidas com os problemas 
de degradação, visitamos um site da 
Unep, unep.bayer.com/en/homepage.
aspx, onde crianças do mundo todo 
fizeram desenhos alertando para a po-
luição e a destruição do planeta. Em 
seguida, todos colocaram suas pró-
prias ideias no papel e debateram so-

Turma da Tinta e Turma da Rua no Jardim Botânico 

Turma do Bonde no jogo de adivinha 



bre possíveis soluções. 

JOGO NOVO! 
A F2T conheceu um novo jogo de 

Matemática que usa dados e cubinhos 
de madeira e consiste em compras e 
trocas. Organizados em grupos, com 
um integrante representando o ban-
queiro, cada vez que alguém compra 
dez cubinhos, faz-se a troca por uma 
barrinha de valor equivalente. Ganha 
quem completar dez barrinhas para 
trocar pela "Placa Dourada"! 

Dessa maneira brincante, a adição 
e o sistema de numeração ocuparam 
nossas tardes. 

LEITURA NOVA PARA AS F2 
As F2 já escolheram o livro que vão 

adotar: "Fábulas", de Monteiro Lobato, 
ed. GLobo. Pedimos que tragam seus 
exemplares durante a semana que 
vem para começarmos a leitura. 

SUCATA NAS ARTES 
A F2MA curtiu muito a atividade 

com bonecos de sucata na aula de 
Teatro. Criaram histórias para seus 
personagens e, em duplas, encenaram 
uma situação vivida por eles. Na aula 
de Expressão Corporal também se di-
vertiram com uma proposta surpresa, 
na qual realizaram diferentes movi-
mentos interativos com garrafas plásti-
cas vazias. As fotos serão publicadas 
em "Das Turmas". 

LIXO DA SALA DE AULA 
Depois de analisar os lixos das ca-

sas, a F2MB parou para ver o lixo da 
sala. As crianças identificaram vários 
tipos de lixo e ficaram supresas com a 
quantidade de papel toalha usada du-
rante a manhã. Chegaram à conclusão 
que grande parte do lixo era reciclável, 
mas como estava misturada ao lixo 
sujo, não poderia mais ser aproveita-
da. Para resolver o problema, fizemos 
uma carta ao Anselmo pedindo uma 
nova lixeira. Em breve, começaremos 
a separar o lixo! 

A carta está disponível no site. 

MATERIAL PARA AS F2 E F4 
Estamos precisando de ajuda para 

coletar uma sucata especial. Garrafas 
pet grandes de 1 ou 2 litros, tambores 

se mobilizaram para criar um pequeno 
vídeo, de 3 a 5 minutos, para chamar 
a atenção da comunidade para melho-
rarmos, ou até revertermos, problemas 
estruturais da nossa cidade como sa-
neamento básico, violência, transporte 
público, etc. 

As turmas foram divididas em qua-
tro grupos; em cada grupo há dois ro-
teiristas, dois figurinistas e dois direto-
res de arte. Já começamos a criação 
dos roteiros. 

F5T, SOBRE TEXTOS 
Continuamos experimentando a es-

crita de textos variados: quadrinhos, 
resenhas, crônicas; os contos serão o 
nosso próximo passo! As crianças 
também trouxeram uma proposta de 
produção de jornal da turma. Vamos 
ver como nos organizamos com tantas 
boas ideias! A seguir, um convite à 
leitura de "Os doze trabalhos de Hér-
cules", de Monteiro Lobato, nosso ho-
menageado com o nome da biblioteca. 
 

"Não pense, leitor, que isso é exa-
gero meu, eu acho que não vai ter u-
ma pessoa no Universo que não goste 
deste livro. E comigo não foi diferente. 
As pessoas que têm estilo de leitura 
parecido com o meu vão gostar mais 
ainda deste livro, que é composto por 
aventuras, brigas e muitas adivinhas 
da "dadeira de ideias": a Emília. Como 
o título já fala, a história conta sobre 
Hércules, mas agora quem vai falar 
sobre ele sou eu. Hércules foi enviado 
por uma deusa para realizar os doze 
trabalhos e acabou encontrando a tur-
ma do Sítio: Emília, Pedrinho e Vis-
conde, que foram para Grécia Antiga 
através do pó do pirlimpimpim, esta-
vam doidos para conhecer o herói Hér-
cules. E chegam já no primeiro traba-
lho: Leão da Nemeia. No meio da con-
fusão, Hércules ouviu uma voz que era 
da Emília, mas ele pensou vir do Olim-
po. Como será que vai terminar esse 
livro que traz tantas surpresas?" 

José - F5T 

PROJETO - F5 
O desafio tem sido relacionar o Rio 

atual, da "Cidade às Escondidas", à 
sua história. O inchaço das cidades 
somado à não garantia dos direitos 

e tinas de plástico ou metálicas ou ou-
tros vasilhames que possam favorecer 
a exploração de movimentos e sons 
nas aulas de Música e Expressão Cor-
poral. É importante que não ofereça 
risco e venha limpo para a escola. 

NOVO PROJETO 
O novo projeto das F3, sobre as ár-

vores de nossa cidade, está tomando 
forma. Qual a importância das árvores 
nas cidades? De que forma influenci-
am a vida das pessoas? Que árvores 
encontramos? Estas questões, além 
de muitas outras, estão enriquecendo 
nossas discussões. 

Para aprofundar o nosso trabalho, 
precisamos, com urgência, do livro 
"Rubens, o semeador", de Ruth Ro-
cha. Contamos com ele na próxima 
semana, juntamente com uma ou mais 
fotografias de árvores das ruas em 
que moram, se possível com o nome 
das espécies. 

NOVO PROJETO DAS F4 
Perguntamos às crianças o que é a 

infraestrutura de uma cidade. Muitas 
hipóteses foram levantadas como: “é o 
que fica dentro de uma estrutura”, 
“uma ideia para um prédio”, "uma coi-
sa feia que os construtores fazem 
mais bonito”, "é aquilo que falta ou tem 
numa cidade", "são as coisas que pre-
cisam funcionar bem numa cidade"... 

Pesquisaram nos dicionários uma 
definição e fizeram um inventário de 
todas as necessidades básicas de u-
ma cidade. Demos atenção ao trata-
mento do lixo, já que todos percebe-
mos a importância de saber mais so-
bre o assunto. 

O que acontece com o que descar-
tamos nas nossas casas, ao que pen-
samos não ser mais necessário? É por 
esse caminho que estamos iniciando o 
estudo do lixo. 

Vamos começar a leitura de “Lixo, o 
problema nosso de cada dia”. 

“Minhas memórias de Lobato”, de 
Luciana Sandroni, também está sendo 
aguardado. 

FAZENDO UM FILME 
Após assistir a "Saneamento Bási-

co - O Filme", de Jorge Furtado, as F4 



básicos tem um processo, uma histó-
ria, assuntos de nossas conversas. Na 
visita ao Santa Marta, o saneamento 
básico, os serviços públicos, ficaram 
em destaque. Lançaremos mão de um 
livro já conhecido pela maioria, adota-
do quando estavam na F3, "Ludi na 
Revolta da Vacina", de Luciana San-
droni. Seria interessante que estivesse 
por perto, para consulta e releitura e 
para emprestar aos alunos que não 
estavam conosco nessa época. Inicia-
mos o trabalho com uma apostila so-
bre o assunto, em que tentamos entre-
laçar texto literário, textos jornalísticos 
da época e textos de divulgação cientí-
fica para crianças. 

CONTOS NA F5M 
Depois de muitas crônicas, começa-

mos a estudar um novo gênero, o con-
to. Quem quiser sugerir seus contos 
preferidos, estamos recebendo contri-
buições. Engrenados na escrita, fize-
mos uma atividade de produção de 
texto a partir do jogo "A fantástica fá-
brica de histórias para crianças". É um 
baralho com cartas apresentando frag-
mentos de histórias infantis que inspi-
ram uma continuação. A correção do 
texto será feita, primeiro por um ami-
go, que avaliará a coerência, a repeti-
ção de palavras, os parágrafos, a orto-
grafia e a pontuação. A turma, ao final, 
compartilhará o resultado. 

ROMA NA F6 
O livro "Jornal de Roma" está esgo-

tado, segundo a editora, contrariando 
o sinal verde que nos deram anterior-
mente. 

Para quem não conseguiu seu e-
xemplar, outras duas alternativas: 
"Como seria a sua vida na Roma Anti-
ga, Ed. Scipione e "Romanos, Vida 
Cotidiana", Ed Melhoramentos. 

A ideia de ter em sala mais de uma 
fonte de consulta já rondava nossas 
cabeças. A necessidade deu um em-
purrãozinho. 

Contamos com um deles na primei-
ra semana de setembro. 

EDUCAÇÃO FÍSICA DAS F6 
Começamos o semestre com força 

total. Os alunos conheceram mais so-

bre o voleibol, os fundamentos 
"Saque", "Toque" e "Manchete" e, den-
tro das regras básicas, vêm descobrin-
do como se posicionar melhor na qua-
dra. 

ESTUDO DIRIGIDO NAS F6 
Nas aulas de Ciências, os alunos 

realizaram dois estudos dirigidos sobre 
problemas ambientais e aprenderam 
sobre efeito estufa, gás carbônico, a-
quecimento global e receberam as últi-
mas instruções para a finalização do 
Projeto sobre os problemas na cidade. 

SESSÃO PIPOCA 
A nova Sessão Pipoca é o filme 

"V iagem ao Cent ro da Ter -
ra" (produção de 2008). 

Nas aulas de Geografia de 31/8 e 
2/9, haverá atividades de desdobra-
mento. 

LITERATURA E CIDADES NAS F6 
Inícamos o projeto "A literatura e as 

cidades". A ideia é introduzir, a cada 
semana, um autor da nossa literatura 
através de parte de sua obra que abor-
da o tema. Nosso primeiro "convidado" 
foi um velho conhecido dos alunos, 
Carlos Drummond de Andrade, e to-
dos puderam conhecer alguns poemas 
que falam sobre sua cidade natal, Ita-
bira, mas também sobre o Rio de Ja-
neiro, onde o poeta viveu por muitos 
anos. 

PÍLULAS DE FORMALIDADE 
Começamos a apresentar às F6 re-

sumos que incluem ortografia e gra-
mática visando registrar conteúdos do 
estudo da língua cuja sistematização 
consideramos importante. Com a pro-
posta que recebeu o nome de “Pílulas 
de Formalidade”, sugestão dos pais da 
Liora (F6MB), pretendemos favorecer 
a aprendizagem de conceitos e no-
menclaturas e possibilitar a reflexão 
sobre a ortografia de algumas palavras 
buscando aprimorar a escrita. 

A implementação das "Pílulas" de-
ve-se, também, à necessidade de a-
tender aos conteúdos formais de Por-
tuguês. 

Formalizaremos tópicos do estudo 
da língua que serão necessários não 
apenas para a vida escolar mas para 

toda a vida, já que desejamos formar 
cidadãos reflexivos e leitores e escrito-
res competentes. 

DE TODOS 
DICA PARA COMBATER PIOLHOS 

Adriana, mãe da Eduarda, F5T, 
compartilha a informação sobre um 
pente metálico para a remoção de pio-
lhos e lêndeas, cujo nome é "Super 
Pente Fino", marca Lolly. É importado, 
mas pode ser encontrado em várias 
drogarias e lojas de produtos médicos. 
O resultado parece satisfatório, elimi-
nando a necessidade do uso contínuo 
das loções e produtos tóxicos. Resolvi-
da a infestação, deve ser usado sema-
nalmente, como prevenção, imediata-
mente após o banho, com o cabelo 
ainda molhado. Adriana comprou em 
Ipanema, na "Toque Médico", por R
$35,00, mas existem outros fornecedo-
res. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Eduardo, da F1M, perdeu um casa-

co azul marinho, de zíper, da Zara. 

BOI CASCUDO 
Dica de Bia Lessa, mãe da Clara, 

F6MB. Brincadeira do Boi Cascudo, 
domingo, às 11h, no Aterro do Fla-
mengo, altura da Rua Tucumã (Bar 
Belmonte). Melissa, mãe da Rosa, 
F6MB, é uma das brincantes! 

23   BRUNO BARROS DE SÁ GILLE            AUX 
24   RAPHAEL RIBEIRO M DE MORAES    F3M 
24   JULIANA PESSOA P DA CUNHA           F5T 
24   GABRIEL OBÓN ECHAVARREN           F1M 
25   TOMAS RIBEIRO SANTA ROSA           F1M 
26   THEO JOST RAMOS CUNHA                 F5T 
26   JOAO SCHLIEMANN R CARNEIRO       TAT 
26   SOPHIA CHEDIAK SOUZA                    TCM 
27   MARCELO NOBRE VERANI                  TCM 
27   ARTHUR LIMA STORINO ALVES         TAM 
27   DORA LINS E SILVA DAYDE                 TCT 
28   CAROLINA LEON MARTINS                 F1M 
29   FELIPE STELET F CARLOS                 F3TA 
29   ROSA NEVES SAAD                              F5M 
 

Aniversários 
de 23 a 29/8/2010 


