
de pitangueira, árvore nativa da Mata 
Atlântica, plantada pela Isabela, mãe do 
Gabriel Landim, que veio acompanhada 
de uma carta com o registro de sua his-
tória e algumas de suas características. 
A Turma da Paisagem ficou muito con-
tente com o presente e já se comprome-
teu a cuidar muito bem dele. 

UM PÉ DE QUÊ? 
As crianças das Turmas da Rua e da 

Tinta estão cada vez mais animadas com 
o estudo sobre as árvores da cidade. Pa-
ra enriquecer as pesquisas, pedimos aos 
pais que nos enviem uma foto de uma 
árvore que tenha na rua em que moram 
ou nas proximidades, com o nome da es-
pécie. A ideia é que as crianças se envol-
vam com essa atividade ao compartilhar a 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                  

JACARÉ NA FEIRA 
As crianças da Turma do Jacaré parti-

ciparam de uma feira. Montamos uma 
barraca com uma mesa e tecidos e sepa-
ramos os legumes e as frutas. Usaram a 
imaginação para comprar e vender, apro-
ximando-se de noções matemáticas co-
mo contagem e relações quantitativas. 
Foi uma farra! 

Quarta-feira iremos ao Corpo de Bom-
beiros de Humaitá. O lanche será coletivo. 

Para uma atividade de artes, precisa-
mos de rolinhos do papel higiênico. 

PEIXES 
Depois da ida à peixaria da Cobal, o 

universo dos peixes continuou desper-
tando a curiosidade da Turma da Vas-
soura. No telão do salão as crianças a-
preciaram imagens de peixes ornamen-
tais, que vivem em aquários, e compara-
ram, em revistas de pesca, com os que 
são destinados a alimentação. 

COLHER DE PEDREIRO 
A Turma da Pracinha visitou um depó-

sito de materiais de construção. As crian-
ças conheceram de perto o que havía-

mos listado como necessário para cons-
truir uma casa. Carlinhos, o mestre de 
obras, nos presenteou com algumas a-
mostras de brita e areia, além de um tijo-
lo, que usamos em atividades de artes. 
Também presenciamos consertos feitos 
pelo Joilson, de alguns lugares que haví-
amos identificado em nossa vistoria. Co-
nhecemos, enfim, a colher de pedreiro, 
uma curiosidade das crianças, que mais 
se parece com uma espátula de bolo! 

BICICLETA NA PRAIA VERMELHA 
A alegria da Turma da Bicicleta, no 

primeiro passeio depois das férias, foi 
traduzida em palavras pela Nina (TBM) 
que, no ônibus, exclamou: "Nós estamos 
muito felizes!". Em nosso destino, Luis 
Otavio, biólogo marinho, nos recebeu 
com carinho e contou sobre seu ofício. 
Em seguida mergulhou para coletar ma-
terial para nossas pesquisas sobre a fau-
na marinha da Baía de Guanabara. 
Quando voltou, trouxe baiacus, pepinos 
do mar, ouriços, siri e um caranguejo 
aranha. As crianças puderam sentir os 
animais e aprender sobre algumas de 
suas características. 

PITANGA PARA PAISAGEM 
Fomos presenteados com uma muda 
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Feira da Turma do Jacaré 

Adriana, mãe do Miguel Galvão, na Turma do Bonde Turma da Bicicleta aguarda Luis Otávio com a coleta para a pesquisa 



covidaremos a F3T, que divide a sala 
conosco, a participar dessa separação 
do lixo orgânico do reciclável. 

DERMEVAL! 
Sexta-feira a F2T recebeu a visita de 

Dermeval, o responsável pela varrição 
das ruas ao redor da escola. Ele respon-
deu às perguntas das crianças e ainda 
trouxe curiosidades como os materiais 
que utiliza para trabalhar, os tipos de ser-
viços que existem dentro da Comlurb e os 
diversos caminhões que são utilizados. 

Dermeval foi otimista e disse que em 
sua vivência de 10 anos varrendo as ru-
as de Botafogo, acredita que a quantida-
de de lixo jogada no chão vem diminuin-
do bastante. Ficamos felizes em saber! 

OS JARDINS DO ATERRO 
"O nosso passeio para o aterro do 

Flamengo foi muito bacana porque está-
vamos bem curiosos para conhecer as 
diversas espécies de árvores, e ver de 
perto toda a criação de Burle Marx. Vi-
mos jardins de diferentes tipos, pássa-
ros, casa de joão-de-barro, flores, con-
trastes de cores, formas e texturas na 
paisagem de boa parte do aterro, incluin-
do o MAM. E não dá para deixar de con-
tar que subimos em árvores, brincamos 
de pique-árvore, entramos no tronco de 
um Ficus e coletamos folhas secas, se-
mentes, frutos e gravetos." 

F3TA, texto coletivo 

ESTUDAR PASSEANDO... 
É Muito Legal! As crianças da F3M 

foram buscar informações sobre as árvo-
res da cidade pelas ruas de Botafogo e 
pelo Parque do Flamengo. Entrevistaram 
transeuntes, compararam imagens com 
as espécies que encontravam pelo cami-
nho, conheceram novas árvores, flores, 
frutos, troncos... Porém, o que mais as 
impressionou foi constatarem a preocu-
pação e o cuidado em relação às árvores 
manifestados pelos entrevistados. 

O ATERRO DE BURLE MARX 
“Nesta terça-feira fomos ao Aterro do 

Flamengo, para observar os jardins de 
Burle Marx. Descobrimos nomes de ár-
vores que ainda não conhecíamos como, 
Abricó de Macaco e o Fícus. Percebe-
mos que algumas flores e frutos têm 
cheiros maravilhosos, mas também po-
dem ter odores não muito agradáveis! 
Tiramos fotos de diversas árvores sem-
pre prestando atenção nos contrastes – 

escolha da árvore com a familia. 

VISITA NO BONDE 
A Turma do Bonde recebeu a visita de 

Adriana, mãe do Miguel Galvão, que veio 
contar sobre sua viagem ao Parque Na-
cional da Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás. Ela nos falou sobre o tipo de ve-
getação, alguns animais encontrados por 
lá e salientou a importância do cuidado 
para a preservação do Parque. Também 
trouxe folhas, sementes e flores bem 
diferentes, específicas daquela região. 
Os pequenos observaram o material e 
conversaram sobre as histórias conta-
das. Adoramos a visita! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29             

UMA GRANDE AVENTURA 
As turmas da Estrada e do Teletrans-

porte fizeram uma viagem imaginária, de 
barco, para Salvador. Com chapéus de 
marinheiro que confeccionaram, e escu-
tando sons do fundo do mar, remaram 
enquanto avistavam animais marinhos 
como tartarugas, golfinhos, estrelas do 
mar etc. O amigo Piraiaguara foi nosso 
guia. Cantaram "Marinheiro Só", que a-
prenderam nas aulas de Música, com 
muita alegria. Foi um dia especial! Agora, 
estamos confeccionando um enorme 
barco de papel onde colocaremos nos-
sos auto-retratos, além de dar continui-
dade à viagem pelas cidades do litoral do 
Brasil. 

O LIXO DA SÁ PEREIRA 
A F2MB entrevistou Daniela, respon-

sável pela limpeza da nossa sala, e o Zé, 
responsável por cuidar do lixo da escola 
toda. Foram muitas perguntas e desco-
bertas sobre o que acontece com o lixo 
depois que sai da sala e da escola. Fize-
mos um texto coletivo para registrar as 
informações e publicamos no "site" em 
"Das Turmas". 

LIXEIRA NOVA NA F2MA 
Investigando o lixo da nossa sala de 

aula, descobrimos que descartamos mui-
to mais materiais recicláveis como plásti-
co e papel do que matéria orgânica. Re-
solvemos, então, organizar melhor esse 
descarte e preparamos uma lixeira nova 
para nossa sala de aula. Ela foi feita com 
uma caixa de papelão que estava no lixo 
da escola. Nela só vale jogar material 
para reciclagem. Através de uma carta, 

árvores altas e baixas; árvores finas e 
grossas; com a copa volumosa e bem 
ralinha. Ao olharmos para as copas, no-
tamos que pareciam centopéias de tão 
juntinhas e com um caminho curioso que 
faziam uma ao lado da outra. Aproveita-
mos para subir em árvores, brincar de 
pique-árvore, nos pendurarmos nos ci-
pós e até surfamos em uma folha gigante 
que encontramos no chão! No fim, tive-
mos uma tribo bem diferente no meio 
das palmeiras do MAM. Ficamos quietos 
para relaxar e escutar o som do vento 
nas folhas das árvores. Foi um passeio e 
tanto!” 

F3TB, exto coletivo 

ARTES NAS F3, 4, 5 E 6 
Novos projetos começam a tomar cor-

po e o esforço da equipe de artes se 
concentra na busca de diálogo com os 
estudos desenvolvidos, especialmente 
nas aulas de Projeto. 

Nas F3, Burle Max veio ao encontro 
das árvores da cidade. As crianças o 
ouviram definir um jardim como um jogo 
de cores, formas e volumes, num docu-
mentário comemorativo de seu centená-
rio e puderam observar um face de sua 
obra, no Aterro do Flamengo. Nas próxi-
mas aulas vamos explorar suas ideias 
plasticamente. Em Dança fizemos uma 
sensibilização usando folhas secas de 
amendoeira. Em Música, vamos traba-
lhar um repertório que apresenta nomes 
de algumas árvores da flora brasileira. 

Nas F4, ainda referenciados nas pes-
quisas e leituras sobre Brasília, estuda-
mos o movimento modernista e os mar-
cos deixados na arquitetura das cidades 
brasileiras e nas composições musicais, 
principalmente de Villa Lobos. Aproveita-
mos para executar projetos arquitetôni-
cos modernistas utilizando o programa 
LEGO Digital Designer. 

As F5, que buscaram as origens dos 
problemas de habitação e saneamento 
na história do desenvolvimento urbano 
do Rio, conheceram a obra do desenhis-
ta J Carlos e os primórdios da música 
popular. As caricaturas vêm ocupando as 
aulas de Artes, assim como as audições 
de lundus, maxixes, choros e sambas 
estiveram presentes nas aulas de Música 
e Dança. 

O diálogo nas F6 se concentra na His-
tória, nas características da arte grega, 
principalmente da escultura e se desdo-
braram em exercícios de observação e 
desenho. Na última aula, estiveram no 



Largo dos Leões copiando a escultura de 
uma antiga bica, hoje desativada, que 
servirá de base para uma animação grá-
fica. Nas aulas de Teatro, além de um 
pouco de teoria, leituras e interpretações 
de fragmentos de Édipo Rei. Em Música, 
um desafio: quem consegue contar um 
mito em forma de canção? 

"LIXO VAI, LIXO VOLTA... 
O que devemos fazer?" Com este títu-

lo, escolhido pelas duas F4, começamos 
os estudos sobre o lixo. Logo nas primei-
ras leituras, quantas perguntas! As res-
postas já estão sendo encontradas no 
livro “Lixo – nosso problema de cada di-
a”, nos sites da Comlurb, em www.lixo.
com.br, em vídeos, além das notícias de 
jornais e revistas que as crianças têm 
trazido. Muitas informações nos levam a 
refletir sobre nossos conceitos e práticas. 
Nesta semana, fomos convidados a ana-
lisar o lixo que produzimos em sala e em 
casa. 

SUCATA NAS F4 
Continuamos precisando de sucatas 

para as aulas de Artes e Música das F4. 
Baldes ou galões, de plástico ou metal, 

nome? Significa Estação de Tratamento 
de Esgoto. Ah, você não sabia que o es-
goto pode ser tratado? Pois bem, dize-
mos que ele pode e deve ser tratado. E, 
para isso, passa por um longo processo! 
Num laboratório da ETE, vimos uma 
mostra de água suja, média e limpa. 
Soubemos, também, do trabalho da CE-
DAE para controlar as águas da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Andando por lá, vi-
mos o passo a passo, o esgoto chegan-
do, até se transformar em água limpa e 
retornar para a Natureza; a elevação pa-
ra que ele possa ser cuidado, porque fica 
17 metros abaixo do chão; o gradeamen-
to grosso, por onde passa o esgoto e vai 
deixando nas “grades” sujeiras como 
papéis, garrafas, objetos; o lixo que con-
segue passar pelo gradeamento grosso, 
pode ficar retido no gradeamento fino, 
depois. Já mais limpinho, o esgoto passa 
por um lugar onde recebe muito oxigê-
nio, com sopradores de oitocentos cava-
los. Isso para facilitar o trabalho das bac-
térias que estão no esgoto, se alimentan-
do dele, fazendo assim, o trabalho de 
deixá-lo mais limpo; só que para realizar 
todo esse trabalhão elas precisam de 

F1M em sua viagem a Salvador F3TA no Aterro do Flamengo 

tampas de panela, calotas velhas e ou-
tras sucatas que possam ser percutidas, 
além de caixas e embalagens de diver-
sos materiais, formatos e tamanhos que 
possam ser aproveitados nos próximos 
trabalhos. Eles devem ser entregues a 
Rita ou a Beth. 

EMILIA? 
A meninada da F5T, na leitura de 

“Emília no país da Gramática", anda cri-
ando um bocado! A seguir, uma conver-
sa entre o arcaísmo Bofé e a boneca 
Emília: 

“Olá, sou a palavra Bofé, moro no 
bairro do Refugo. Vim parar aqui porque 
outros advérbios foram criados com o 
mesmo significado, tomando meu lugar. 
Conheci um deles, o Francamente - gen-
te boa, acho que dei minha coroa a al-
guém que merecia. Ele vem me visitar 
quando tem tempo. Sabe? Eu estaria 
morta se não fossem uns escritores de 
romances históricos. Agora, vá, boneca, 
e não se esqueça de mim.” 

André, F5T 

SOBRE ETE ALEGRIA 
"Você não sabe o que significa esse 

Vista da Estação de Tratamento de Esgoto Alegria, na visita daF6MB 



oxigênio! Parece um mar de chocolate! O 
esgoto sai desse banho de oxigênio e 
passa por um decantador, onde a parte 
mais pesada, meio lodo, fica embaixo, e 
a água, bem limpinha, vai saindo pelas 
bordas, e por um caminho vai sendo lan-
çada na Baía de Guanabara. Vimos uma 
prova dessa água limpinha num grande 
aquário, cheio de peixes, bem na entrada 
da ETE. É a água para reuso, como cha-
mam. Muitas coisas podem se fazer com 
o lodo que sobra, como adubo para as 
plantas. A última coisa que vimos por lá, 
foi uma plantação de mudas típicas da 
Mata Atlântica que são replantadas nas 
margens dos rios, protegendo-os. Parte 
desse trabalho é feito por presidiários. 
Para cada três dias de trabalho eles di-
minuem um dia de sua pena.” 

F5T, texto coletivo 

UM PASSEIO DIFERENTE 
A F5M ficou muito feliz com o passeio 

à Estação de Tratamento de Esgoto Ale-
gria. Foi uma visita com muitas informa-
ções que merecem aprofundamentos na 
escola. Vimos todo o tratamento que o 
esgoto sofre desde o início, quando che-
gam dejetos de todos os tipos, pela tubu-
lação dos domicílios. As crianças fizeram 
perguntas muito bacanas, se espantaram 
com o tamanho da ETE e com a quanti-
dade de etapas e procedimentos neces-
sários para que o esgoto possa ser reuti-
lizado na forma de adubo, água tratada e 
biodisel. A turma está preparando um 
relatório de visita com informações bas-
tante interessantes. 

F6 NA ETE ALEGRIA 
Esta semana a F6MB visitou a E.T.E 

de Alegria, na zona portuária. Aprende-
ram como parte do esgoto, que era joga-
do "in natura”, é tratado e retorna como 
água cristalina à Baia de Guanabara. O 
tamanho da estação impressiona, assim 
como a maneira que tudo é realizado. Na 
E.T.E. até energia elétrica é gerada a par-
tir do esgoto, que fornece, também, adu-
bo para mudas de árvores da Mata Atlân-
tica oferecidas aos visitantes ao final da 
excursão. Foi um passeio muito importan-
te para os estudos que vêm sendo reali-
zados nas aulas de Ciências, e apesar de 
ser somente uma pequena parte do esgo-
to da cidade, pode nos dar uma visão me-
lhor da nossa responsabilidade. 

LITERATURA E RESENHAS 
As aulas de Português das F6 andam 

recheadas de momentos literários. Na 

última semana, foram lidos, na biblioteca, 
alguns poemas de Manuel Bandeira so-
bre Recife e outras cidades, e todos pu-
deram conhecer um pouco sobre a vida 
e obra do poeta. Num segundo momen-
to, cada um escolheu seu escritor favori-
to entre Drummond e Bandeira para fa-
zer um trabalho em casa. Além disso, 
iniciamos a leitura de "Antes que o mun-
do acabe", que promete discussões inte-
ressantes e cujas características textuais 
já começamos a mapear coletivamente, 
em sala. Partindo para a produção de 
texto, cada um escreveu uma resenha 
sobre o livro que pegou na biblioteca - a 
ideia é fazermos uma compilação com as 
mesmas, ou expor num varal, na bibliote-
ca, para consulta dos alunos. 

HOW TO BE A CARIOCA 
As F6 estão trabalhando esse tema. 

Os alunos leram adaptações de trechos 
do livro de uma estrangeira que vive há 
mais de trinta anos no Rio. De forma 
bem humorada, expressa seu ponto de 
vista em relação ao jeito de ser do cario-
ca, propondo um guia alternativo para o 
“gringo” que deseja se sentir um verda-
deiro carioca aqui. Além do vocabulário e 
dos conhecimentos de gramática, algu-
mas conversas levaram os alunos a re-
fletir sobre as diferenças culturais e os 
estereótipos que fazem parte do tema. 

EDUCAÇÃO FÍSICA NAS F6 
Com muita energia e disposição, as 

F6 descobriram um novo desafio na au-
las de Educação Física, se avaliar! 

Esta semana passaram por um teste 
físico composto de um circuito de ativida-
des envolvendo exercícios de equilíbrio, 
coordenação motora, agilidade e coope-
ração. Conseguiram perceber mais suas 
dificuldades e as dos colegas e, com 
muito compromisso e o esforço de cada 
um, repensaram o que fazer para supe-
rá-las. 

AULA-PASSEIO 
Na próxima quinta-feira a F6MA visita-

rá a Estação de Tratamento de Esgotos 
Alegria, no Caju. 

A estação não dispõe de lugar ade-
quado para lanche. Tomaremos um re-
fresco às 8h30, quando sairmos da esco-
la. Como só retornaremos às 12h, suge-
rimos que tragam um alimento, em em-
balagem descartável, que possa ser con-
sumido na volta. O uso de uniforme e 
calçado fechado é condição para o pas-
seio. 

"MICO" DO ANSELMO * 
"A publicação da nota "Mico", no Infor-

me 635, causou desagrado à F6MA. Re-
fleti longamente sobre ela, e continuo 
achando-a adequada. Não invadia a pri-
vacidade da Tribo pois, tanto o fato gera-
dor quanto a reclamação foram públicos, 
não se referiam à intimidade da sala de 
aula. O primeiro foi no pátio e em áreas 
comuns da escola. O segundo uma re-
presentação de outra turma contra um 
comportamento inadequado. 

O terceiro, o pedido de desculpas e a 
sua aceitação é um fato que merece ser 
contado, pois é uma manifestação de 
maturidade, de escuta e de reivindicação 
de direitos. 

A inadequação da matéria foi seu títu-
lo, que foge a uma regra básica de jorna-
lismo informativo. Emite um juízo de va-
lor, uma opinião, coisa reservada às ma-
térias assinadas ou editoriais. Por isso 
peço desculpas na Tribo e proponho a 
publicação deste texto, assinado, no In-
forme." 

Anselmo 
* Texto lido na Tribo, após as crianças terem 
sido ouvidas, que havia sido escrito porque já 
era conhecida a insatisfação. A publicação foi 
aprovada pela turma. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Tatiana (F3TA), perdeu, no semestre 
passado, a sua flauta doce, mas não per-
deu a esperança de encontrá-la. Esta é 
mais uma tentativa, pois já procurou en-
tre os seus amigos da turma e também 
em sua casa. Tanto na flauta quanto no 
saquinho tem escrito o seu nome em cor 
de rosa.  

  6   BEATRIZ BRAGA GOLDENSTEIN         F5T 
  6   MARIA LUIZA SOUZA LOBO                F3TB 
  7   MARIANA BOND SALLES                       TBT 
  7   FRANCISCO ATHERTON WELTMAN   F3M 
  8   DANIELA GONÇALVES ROCHA           F1M 
  8   JOANA FERRAZ DE ABREU                 PRO 
  8   JULIA FRAGALE PASTUSIAK             F6MB 
  9   JOANA TEIXEIRA BRODT                     F5M 
  9   RAFAEL SIVIERI ARRUDA PRADO    F2MB 
10   CLARICE XAVIER FERREIRA DE SA    F1T 
10   BENJAMIN GIOVANI I GIACOMINI     F6MA 
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