
fica na mesma rua da nossa escola, 
para ver de perto todo esse material. 

TOM NA PAISAGEM 
Depois de algumas pesquisas sobre 

Tom Jobim e sua obra, foi impossível 
não se apaixonar pela exuberância da 
Mata Atlântica. Ao som de "Águas de 
Março" e "Borzeguim", listamos e co-
nhecemos alguns animais e árvores 
nativas dessa floresta e temos tentado 
motivar as crianças a pensar sobre a 
importância do verde na vida da cida-
de. 

MINI JARDINS 
As Turmas da Rua e da Tinta se 

reuniram para preparar dois "mini jar-
dins" com um lago enfeitado com pe-
dras. Plantaram sementes de manjeri-
cão e alpiste enquanto refletiam e res-
pondiam a algumas perguntas: "O que 
tem dentro de uma semente?", "Para 
que serve a água?", "Para que serve a 
terra?". Com essa experiência, preten-
demos favorecer a aprendizagem da 

PARA TODOS 
CALENDÁRIO 

Lembramos que a segunda-feira, 
dia 6 de setembro, é dia de aula nor-
mal. 

MATRÍCULAS 2011 
Encerramos, na próxima segunda-

feira, o prazo para a reserva de vagas 
dos irmãos e primos diretos de nossos 
alunos. Começaremos a organizar a 
lista das famílias que nos procuraram, 
interessadas em vagas para 2011, e, 
em breve, entraremos em contato. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 29                                  

REDONDEZAS DA ESCOLA 
As Turmas do Jacaré e da Vassoura 

aproveitaram bastante o passeio pelas 
redondezas da escola. As crianças 
comentavam sobre o que viam e o que 
já conheciam, com muita empolgação. 
De todas as visitas a floricultura, a loja 
de fotos, a lavanderia, entre outros, 
foram destacados pela criançada. 

A Turma do Jacaré descobriu que 
no supermercado tem uma padaria, 
onde compraram pão e requeijão para 
o lanche. Aproveitaram para assistir a 
um vídeo do Sesc que mostrava a pre-
paração do pão. Combinamos comer 
deliciosos pães de queijo preparados 
pelos nossos "padeiros mirins". 

Na Turma da Vassoura, encantadas 
com os peixes da peixaria, as crianças 
escolheram um para assar na escola. 
Antes da degustação, aproveitamos 
para observar suas características e 
perceber a textura, o cheiro, as cores 
e comparar seu tamanho com o peixi-
nho do aquário. 

FÁBULAS PARA BICICLETA 
Pedro (TBM) trouxe, para escutar 

com a Turma, um CD de fábulas de 
Leonardo da Vinci musicadas por Al-
fredo Sartã. A de nome “A Rede” sen-
sibilizou e despertou as crianças para 
a pesca. Para ilustrar nossas pesqui-
sas sobre o assunto, resolvemos mon-
tar, com a ajuda do Jean e da Roberta, 
um teatro de sombras. Já começamos 
a produzir o cenário e a desenhar os 
personagens. 

MANUTENÇÃO 
A Turma da Pracinha fez uma 

"vistoria" em busca de coisas que pre-
cisam de reparos na Pereirinha. Com 
a Vanessa, fizemos uma lista do que é 
necessário e conversamos sobre a 
importância da preservação do espa-
ço. Entrevistamos o Joilson, para sa-
ber quais materiais e ferramentas se-
rão utilizados nesses consertos. Na 
próxima segunda-feira iremos ao de-
pósito de materiais de construção, que 
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gumelos, peixes, macaquinhos, a lua e 
muitas árvores. 

No final, a turma toda se encontrou 
no parquinho para brincar e fazer um 
piquenique. O passeio foi magnífico!” 

Texto coletivo 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29             

BAÍA DE GUANABARA 
Um dia lindo na cidade maravilhosa, 

perfeito para ir à praia. Foi o programa 
das turmas da Estrada e do Teletrans-
porte num passeio à Praia Vermelha. 

observação e do registro e estimular a 
curiosidade e atenção pela natureza. 
No final, se tudo der certo, vamos pre-
parar uma deliciosa "pizza marguerita". 

PESQUISA NO PARQUE LAGE 
“A Turma do Bonde foi ao Parque 

Lage observar os diferentes tipos de 
árvores e outras coisas que também 
fazem parte da natureza. 

Como pesquisadores, nos dividimos 
em grupos para ver melhor o lugar e 
cada criança fotografou alguma coisa 
especial. 

Vimos formiga de fogo, colméia, co-

Difícil molhar só os pés. As crianças 
descobriram que a praia fica na entra-
da da Baía de Guanabara e espera-
vam encontrar o Piraiaguara. Luis Otá-
vio, o biólogo, coletava alguns animais 
do mar enquanto as crianças brinca-
vam na areia. Depois, em uma grande 
roda, conversou e apresentou o Baia-
cú, o Caranguejo Aranha, o Ouriço, o 
Pepino do Mar, Anêmonas e Molus-
cos. As crianças tocaram nos animais 
e se encantaram com o que aprende-
ram. Depois, devidamente equipadas 
com luvas plásticas, aproveitaram para 
catar todo o lixo que encontraram. 

Turma da Pracinha na vistoria da casa Turma da Rua e da Tinta preparando seu mini jardim 

Turma do Teletransporte na Praia Vermelha Turma do Jacaré na padaria 



PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 
Depois de resolver vários problemas 

do livro "Os problemas da Família Gor-
gonzola", a F2MB resolveu criar seu 
próprio livro. Em grupos, as crianças 
inventaram situações divertidas com 
vários desafios matemáticos. Solucio-
naram os problemas e depois fizeram 
as ilustrações. Agora, só falta reunir 
todo o material! 

Há tempos, essa turma pediu para 
inventar um nome para o próprio gru-
po. Depois de muitas sugestões, esco-
lheram "Turma da Reciclagem" e, a 
pedido delas, estamos divulgando nos-
so nome no informe. 

REVIRANDO O LIXO! 
Esta semana foi a vez da F2T revi-

rar o lixo da sala. Com luvas descartá-
veis nas mãos, todos viraram a lixeira 
de cabeça para baixo. Encontramos 
muitas coisas, mas o que mais cha-
mou a atenção foi uma pêra inteirinha, 
embrulhada em papel alumínio. Nin-
guém quis ser o dono da fruta, mas o 
fato rendeu uma boa discussão. 

Encontramos, também, muitos pa-
péis, restos de lanches, pontas de lá-
pis e embalagens. Separamos o que 
podíamos reaproveitar e chegamos à 
conclusão que precisamos de uma no-
va lixeira para a sala. Assim, podere-
mos separar nosso "lixo limpo" do "lixo 
sujo" e aproveitar muitos materiais que 
são jogados fora. 

BURLE MARX NAS F3 
As F3 estão iniciando seus estudos 

sobre as árvores da cidade. Através 
dos registros que têm feito das espé-
cies nas ruas em que moram, e tam-
bém dos jardins de Burle Marx, as cri-
anças começam a perceber a diversi-
dade que compõe os projetos do pai-
sagista e os contrastes de cores, for-
mas e texturas que desenham os es-
paços. O passeio pelo Aterro do Fla-
mengo, em companhia de Moema, 
complementará nossos registros. 

A F3TA e a F3M têm o passeio mar-
cado para hoje; a F3TB para a próxi-
ma terça-feira. Os lanche será indivi-
dual. 

grandes baldes ou galões, de plástico 
ou metal, tampas de panela de tama-
nhos variados, calotas velhas e outras 
sucatas que possam ser percutidas. 

Gostaríamos, também, de contar 
com a parceria das famílias no incenti-
vo ao estudo do Passo e da flauta e na 
organização do material para as aulas 
(livro, partituras e instrumento). 

ESTAÇÃO ALEGRIA 
Para ajudar as crianças de F5 nas 

pesquisas do projeto, visitaremos a 
Estação de Tratamento de Esgoto Ale-
gria, no Caju, F5T na segunda-feira e 
F5M na quinta-feira. Para aproveitar o 
passeio todos devem trazer um lanche 
individual reforçado porque lanchare-
mos antes de sair, bem cedo. Quem 
quiser pode trazer um biscoito, barri-
nha de cereal ou qualquer alimento em 
embalagem descartável para comer na 
volta. 

EXPRESSÕES E NOVA DIVISÃO 
Nas últimas aulas de Matemática as 

F5 se dedicaram às suas mais novas 
aprendizagens: as expressões numéri-
cas e o algoritmo mais abreviado da 
divisão. 

Perímetro, múltiplos, divisores e nú-
meros primos também foram trabalha-

Turma da Estrada com o biólogo Luis Otávio 

A FIGUEIRA CENTENÁRIA 
Os alunos das F3 estão trabalhan-

do, nas aulas de Teatro, com "A Fi-
gueira Centenária", adaptação do texto 
de Ana Maria Machado, publicado 
num exemplar antigo do Jornal do Bra-
sil. Fizemos uma leitura dramatizada e 
as turmas da tarde já começaram a 
decorar suas falas. Para a próxima 
aula, quinta-feira, os alunos das F3TA 
e F3TB devem trazer alguns adereços 
para melhor caracterizarem seus per-
sonagens. 

VAMOS ESTUDAR A TABUADA? 
Estudar tabuada é necessário, mas 

estudar brincando torna a tarefa uma 
diversão. Nas últimas semanas, as F4 
aprenderam novos jogos nas aulas de 
Matemática: 

Jogo da Roleta, Batalha e Eu tenho! 
Quem tem? 

Em breve, suas regras serão escri-
tas e estarão no "Das turmas". É assim 
que estamos aprendendo na escola. E 
em casa? Como estão estudando? 

AULAS DE MÚSICA 
Aproveitando o estudo sobre o lixo, 

das F4 e F2, resolvemos explorar tim-
bres e alturas diversas a partir de su-
catas. Procuramos, especialmente, por 



dos em atividades no caderno, no livro 
e nas apostilas. 

TEXTOS E FICHAS 
Na semana passada, as crianças da  

F5M produziram textos para avaliação, 
que ficaram criativos e interessantes e 
ganharam a correção especial de um 
amigo e da professora. Estamos nos 
divertindo com suas leituras. Começa-
mos a terceira apostila sobre Gramáti-
ca e pedimos às famílias que ajudem 
as crianças a não esquecê-la em casa. 
O fichário está indo para casa, com 
grande parte da produção. Vocês têm 
até quinta-feira para dar uma boa olha-
da e ver como esse pessoal está sabi-
do! 

O QUE É UMA VIDA SEVERINA? 
Na F5T, nos ocupamos, nas últimas 

aulas, refletindo sobre “O que será u-
ma vida Severina?” Lendo os jornais e 
refletindo sobre os direitos básicos, 
vamos dando contorno à indagação 
que surgiu a partir da leitura de “Morte 
e Vida Severina”, de João Cabral de 
Melo Neto. Contamos com a ajuda de 
dois documentários sobre o autor para 
conhecê-lo um pouco mais, assim co-
mo o contexto e o ambiente sugerido 
pelo poema. Pensamos que a ideia de 
Vida Severina representa uma síntese 
importante do que temos tratado com 
o projeto da turma. Em pequenos gru-
pos, as crianças estão produzindo um 
texto para responder à questão. 

FIM DE SEMANA ESPECIAL 
O tradicional passeio de formatura 

das F5, agora, tem outro caráter. A 
possibilidade da permanência no se-
gundo segmento do Ensino Funda-
mental transforma essa experiência 
numa oportunidade de fortalecer as 
amizades feitas nesses tantos anos de 
escola e possibilitar a ampliação do 
grupo social e a conquista de novas 
amizades. 

Esperamos até sexta-feira, 3/9, a 
confirmação, nas agendas, da partici-
pação das crianças nessa atividade. 
Segue, hoje, circular com maiores de-
talhes. 

FRAÇÕES E PORCENTAGEM 
Durante o mês de agosto os alunos 

do sexto ano aprenderam a encontrar 
a fração de um “todo” e o “todo” a par-
tir da fração; comparar frações, utili-
zando conceito de equivalência; com-
preender e calcular porcentagens. A-
proveitem o final de semana para pen-
sar sobre as dificuldades e dúvidas 
encontradas que poderão ser esclare-
cidas na recuperação paralela na pró-
xima semana. 

REUNIÕES DE PAIS DE F6 
Esperamos pelos pais da F6MA às 

18h e pelos da F6MB às 19h30. Na 
pauta, além do encontro com os pro-
fessores, um retorno das avaliações 
do primeiro semestre feitas pelas famí-
lias, pelos alunos e pela equipe. 

AULA PASSEIO DAS F6 
Nas próximas semanas as turmas 

de Sexto Ano farão uma visita à Esta-
ção de Tratamento de Esgotos Alegria. 

A F6MB irá na terça, dia 31, e a 
F6MA, na quinta, dia 9. 

A estação não dispõe de lugar ade-
quado para lanche. Por isso lanchare-
mos na escola às 8h30, antes de sair-
mos. Como só retornaremos às 12h, 
sugerimos que tragam um alimento em 
embalagem descartável, que caiba no 
bolso, e possa ser consumida na volta. 

DE OLHO NA AGENDA DAS F6 
Chega ao final o segundo trimestre 

e o fechamento das avaliações. As 
datas dos testes estão nas agendas 
mas achamos importante divulgar es-
se "calendário" para que as famílias 
possam ajudar na organização dos 
materiais e na divisão do tempo. 
 

História - F6MA, 31/8; F6MB, 8/9. 
Geografia- F6MB, 9/9; F6MA,  14/9; . 
Inglês - F6MA, 1/9; F6MB, 2/9. 
Ciências - F6MB, 14/9; F6MA, 16/9. 
 

Matemática, Projeto, Português e 
Educação Física já realizaram ou es-
tão realizando diferentes avaliações. 

MAIS UM PASSO NAS PESQUISAS 
As F6 começarão a receber convi-

dados especialistas nos temas de su-

as pesquisas. Agradecemos, desde já, 
as sugestões e as visitas. 

Em duplas, trios ou individualmente, 
na aula de Projeto, os alunos fizeram 
uma atividade que para muita gente é 
rotineira, mas para eles foi um desafio: 
precisavam visitar o site "How Stuff 
Works" e, depois de ler, escolher um 
artigo que despertasse a curiosidade. 
Usando o sistema de abas, tinham que 
buscar uma segunda fonte de pesqui-
sa sobre o tema escolhido. Finalmen-
te, usando um editor de texto, deviam 
acrescentar suas informações e im-
pressões aos trechos selecionados, 
dando originalidade e autoria ao resu-
mo. Essa proposta, além de colocar 
em prática as competências de leitura 
e síntese, envolveu recursos de sele-
ção, cópia e escrita. 

CONTINENTES EM MOVIMENTO 
Nas aulas de Geografia das F6, es-

tudamos o movimento das Placas Tec-
tônicas. Assistimos a trechos de filmes 
e utilizamos imagens e mapas que tra-
tam do tema. Realizamos um estudo 
com perguntas sobre o texto 
"Continentes em Movimento" do livro 
Geologia. Foi interessante descobrir 
por que países como o Chile sofrem 
frequentemente com terremotos. 

MICO 
A F6MA recebeu, na Tribo, a visita 

das crianças da F2MB reclamando da 
falta de modos com que entraram na 
Biblioteca, de onde estavam saindo. 
Desculpas pedidas, desculpas aceitas. 

30   MARIA APARECIDA DE J DA SILVA    AUX 
30   BERNARDO DE MORAES C MANSO    TCT 
 

  1   VITORIA MARCHIORI KHADOUR         TDM 
  1   JOAQUIM Z GONCALVES LINHARES   TBT 
  1   ANTÔNIA ALMEIDA CARDOSO            F1M 
  2   NINA HARA CUNEGUNDES GOMES   F4M 
  3   HENRIQUE CORREA V LEITE RIBEIROF2T 
  4   LIVIA CESÁRIO TISI FERRAZ               F1M 
  4   CONSTANÇA D' A M GONÇALVES     F3TA 
  5   GABRIEL CASTRO FORTUNATO         F1M 
  5   LIORA SOUZA GEIGER                       F6MB 
 

Aniversários 
de 30/8 a 5/9 


