
plantas que vivem sobre plantas, 
muito encontradas nos troncos das 
árvores da Mata Atlântica, a Turma 
da Paisagem observou de perto dois 
exemplares dessas espécies. Co-
nheceram algumas de suas caracte-
rísticas, observaram suas formas e 
cores e, depois, foram convidadas a 
fazer desenhos de observação usan-
do, para cada uma, um material dife-
rente. 

AMOR ÀS ÁRVORES 
Envolvidas com o projeto, as Tur-

mas da Tinta e da Rua conheceram 
a história de "Rubens, o Semeador", 
de Ruth Rocha. Muito atentas, as 
crianças acompanharam a leitura da 
biografia do artista plástico e estudi-
oso Rubens Matuck que, ainda na 
infância, iniciou seu trabalho como 
plantador de árvores. Todos aprecia-
ram a declaração de amor do artista 
às árvores através da história e ilus-
trações que incluem aquarelas de 
árvores brasileiras. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19        

REUNIÕES DE PAIS 
Quarta-feira, 22/9 - 8h, Turma da 

Bicicleta; 18h, Turma da Pracinha e 
do Bonde 
Segunda-feira, 27/9 - 8h, Turma 

da Tinta; 18h, Turma da Vassoura e 
do Jacaré 
Quarta-feira, 29/09 - 8h, Turma da 

Rua; 18h, Turma da Paisagem 

PERCORRENDO CIRCUITOS 
Foi muito animada e cheia de de-

safios a aula de Expressão Corporal 
da Turma do Jacaré e da Vassoura. 
O circuito proposto fez com que as 
crianças desenvolvessem atitudes 
de confiança nas próprias capacida-
des motoras, interagindo entre elas 
e com os materiais disponíveis. 
O passeio da Turma do Jacaré ao 

Corpo de Bombeiros foi adiado para 
a próxima semana e será confirma-
do nas agendas. 

CAMINHOS DA CIDADE 
A Turma da Pracinha recebeu a 

visita de Marcelo, pai do Guilherme, 
que é engenheiro civil e veio nos 
contar sobre sua profissão. Trouxe 
ferramentas que despertaram muito 
interesse nas crianças e imagens de 
algumas construções diferentes das 
que estávamos pesquisando. Inau-
guramos uma nova etapa de nosso 
projeto que recebeu o nome "Os ca-
minhos da Cidade". Vamos explorar 
as ruas, estradas, pontes, viadutos e 
túneis. Vejam a música inspiradora 
no "site" da escola, "Músicas", 
"Vamos Mudar o Rio", "Caminhos da 

Cidade". 

ÁGUA 
Continuando a pesquisa sobre as 

águas da cidade, a Turma da Bici-
cleta levantou algumas hipóteses 
sobre a importância da água para a 
vida: 
"Sem água o nosso planeta seria 

um lugar muito quente" 
Clarice 

"Sem água, os peixes e os outros 
animais que vivem nos oceanos, não 
teriam onde nadar" 

Davi 
"Sem água não poderíamos tomar 

banho nem lavar as maõs" 
Julia 

"Sem água as plantas morreriam" 
Antonio 

"Nós precisamos muito de água" 
Cristian 

BROMÉLIAS E ORQUÍDEAS 
Depois de descobrir que as orquí-

deas e as bromélias são epífitas, 
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Salvador e, agora, estamos conhe-
cendo um pouco dessa cidade e 
também sobre o Projeto Tamar. Divi-
diremos nossas turmas, Estrada e 
Teletransporte, em grupos, para 
pesquisarmos, na sala dos computa-
dores, sobre as diferentes espécies 
de tartarugas marinhas. Depois, ca-
da grupo apresentará o resultado 
para toda a turma. O endereço do 
projeto é www.tamar.org.br 
Neste semestre, o primeiro livro a 

ser adotado será "É o Maior", de Gu-
to Lins, Editora Larousse Junior. Pe-
dimos que o enviem até o dia 20/9, 
quando iniciaremos a leitura. 

AS F2 NA EXPOSIÇÃO  
DE RAIMUNDO RODRIGUEZ 
As três turmas foram a Niterói visi-

tar, no SESC, a exposição. As crian-
ças aproveitaram cada momento do 
passeio e ficaram encantadas com o 
trabalho minucioso do artista que 
transforma rejeitos em arte. Murais 
preparados com objetos variados 
que iriam ou já estavam no lixo e ou-
tros feitos em papelão, com tinta e 
colagem, chamaram a atenção de 
nossos alunos. Curiosos, queriam 
saber a história de cada objeto e o 
que motivou o artista a trabalhar 
com esse material. Vejam algumas 
impressões sobre a obra: 
 

"Caro Raimundo Rodriguez, nós 
amamos sua exposição. Nós adora-

NOVOS JOGOS 
A Turma do Bonde está empenha-

da em um novo desafio: aprender a 
jogar Dama e Xadrez. Parece difícil? 
Não para as crianças! Elas frequen-
temente têm solicitado a parceria 
dos amigos e professores para ativi-
dades como essa. Muitas já estão se 
apropriando das regras e participan-
do de partidas emocionantes. Todo 
esse envolvimento tem permitido 
que a turma aprofunde e amplie as 
ideias que elaboram em sua partici-
pação nos jogos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29     

REUNIÕES DE PAIS 
Neste semestre, serão todas se-

gunda-feira, às 18h30. 
Dia 13/9, F2. 
Dia 20/9, F4 
Dia 27/9, F5 
Dia 4/10, F3 
Estão previstas, ainda, para de-

zembro, as reuniões de avaliação 
por segmentos. 

JORNAIS E REVISTAS 
Estamos precisando de jornais e 

revistas para diversas atividades. 

CONHECENDO O  
PROJETO TAMAR 
Viajamos com o nosso barco até 

mos a salinha da tartaruga e o Pão 
de Açúcar. O Pão de Açúcar porque 
lembra a nossa cidade e a salinha 
de tartaruga porque lembra várias 
salas que a gente já foi." 

Bernardo e Dóris, F2MB 
"Caro Raimundo Rodriguez, nós 

gostamos da exposição porque ela 
era muito criativa e as coisas eram 
feitas de lixo." 

Sofia e Rodrigo, F2MB 
"A exposição foi emocionante por-

que ele pega lixo e faz curiosidade." 
João, F2MA 

"Eu achei muito interessante por-
que ele usou lixo" 

Bruna, F2MA 
"Eu adorei a exposição do Rai-

mundo Rodriguez. Tinha várias coi-
sas velhas." 

Pedro, F2MA 
"É bom o jeito do artista de reutili-

zar o lixo." 
Brenno, F2MA 

TEATRO X PROJETO 
Depois de confeccionarem, em 

casa, bonecos de sucata, as crian-
ças da F2T foram desafiadas a es-
crever uma história de vida para sua 
criação. Idade, curiosidades, prefe-
rências e casos particulares deram 
um significado especial aos bone-
cos. Em grupos, estão escrevendo 
uma história em forma de diálogo 
para as aulas de teatro. O trabalho 

Turma da Pracinha com Guilherme Turma do Bonde jogando Damas 



tem sido grande; esse tipo de texto 
não é nada fácil. Revisar, melhorar, 
perceber o que falta, acrescentar e 
reescrever são ações que têm feito 
parte dos nossas tardes. 

JARDIM BOTÂNICO 
Na semana que vem as F3 vão 

lançar um novo olhar sobre o Jardim 
Botânico. Além de visitarem alguns 
pontos do parque, com um mapa 
nas mãos, irão ao Herbário conhecer 
a coleção e o centro de pesquisa. 
A F3M irá na terça-feira e as 

F3TA e F3TB na quinta. O lanche 
será coletivo. 

PESQUISA DE RUA 
As crianças da F3TA e da F3TB 

caminharam nos arredores da esco-
la entrevistando as pessoas que 
passavam. O objetivo era investigar 
o conhecimento e as preferências 
sobre as árvores de nossa cidade. 
Após a tabulação e análise das res-
postas construiremos um gráfico pa-
ra organizar as informações. 

LIXO NAS F4 
“Você já parou para observar o 

seu lixo? Nós sim! Descobrimos que 
a toda hora produzimos lixo. O lixo 
está completamente ligado ao que 
nós consumimos, de necessário e 
de desnecessário. 
Depois de tirar o lixo da sua casa, 

pensa que o problema acabou? Na-
da disso! Ele só está começando. 

Ele nos contou que no seu primeiro 
dia como gari, sentiu vergonha, mas 
logo se acostumou e hoje valoriza e 
gosta muito do que faz. Ele acha 
muito divertido trabalhar no cami-
nhão. 
Fizemos muitas perguntas e nos 

surpreendeu saber que o lixo mais 
encontrado nas ruas é o copo des-
cartável. Ele disse também que o 
mais triste no seu trabalho é o des-
perdício. 
Adoramos a visita de Dermeval 

que aumentou o nosso conhecimen-
to sobre o lixo.” 

Texto coletivo, F4M 

VIDA SEVERINA 
Qual a influência dos nordestinos 

na cidade do Rio de Janeiro? Dedi-
camos um espaço no nosso projeto 
para discutirmos a sua presença em 
nossa cidade. Por que migram? O 
que buscam? O que encontram? A 
F5M conheceu algumas histórias na 
Feira de São Cristóvão, viu o filme 
Tapete Vermelho e discutiu um pou-
co sobre o Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra. Leram a poesia 
“Morte e Vida Severina”, conhece-
ram a poesia de João Cabral de Mel-
lo Neto, viram uma animação sugeri-
da pelo Miguel e ouviram a música 
do Pedro Luis e do Ney Matogrosso 
chamada “Vida Severina”. Quais são 
os direitos básicos que devem ser 
garantidos em uma cidade? Na últi-

F1T e F1M e o Projeto Tamar 

Precisamos ter consciência do que 
consumimos e do que desperdiça-
mos. Essas e outras questões estão 
sendo por nós discutidas nas aulas 
de Projeto. 
Assistimos a um quadro da série 

"O mundo de Valentina", que muito 
nos alertou sobre esse problema. 
Você já pensou sobre isso? Aces-

se e assista: Mundo de Valentina. É 
muito interessante! 

Texto coletivo, F4T 

VALE ENCANTADO 
Quarta-feira, iremos ao Vale En-

cantado, comunidade no Alto da Boa 
Vista que se organizou para conse-
guir serviços públicos como a coleta 
de lixo. A visita foi um convite de Ro-
berta, mãe da Clara, da F4M. 

A VISITA DO DERMEVAL 
“Na sexta-feira, dia 3/9, recebe-

mos a visita de Dermeval, o gari que 
trabalha nas redondezas da escola. 



ma semana, as crianças fizeram o 
esforço de escrever sobre a vida se-
verina na cidade do Rio de Janeiro. 
O resultado merece ser dividido com 
vocês. Vejam o que os grupos discu-
tiram em “Das Turmas”, no "site" da 
escola. 

FAZENDA DA SERRA 
Lembramos aos pais das F5 que 

o prazo para envio do documento e 
pagamento das despesas da excur-
são é até o dia 20. A cópia autenti-
cada ou original de um documento 
de identidade (certidão de nascimen-
to ou carteira de identidade) é uma 
exigência da Polícia Rodoviária Fe-
deral. Ninguém pode embarcar sem 
ela. Em caso de esclarecimentos e 
recomendações especiais, procurem 
Cecilia ou Andréa Travassos. 

NOTÍCIAS FRESQUINHAS DA F5T 
Nossos estudos ganharão um 

conteúdo especial com a nova apos-
tila sobre os Serviços Públicos. Des-
tacaremos a questão do saneamen-
to básico somado ao fi lme 
“Saneamento Básico”, de Jorge Fur-
tado. 
Finalizamos a produção das crôni-

cas de tema livre, que socializare-
mos em breve. Nas próximas sema-
nas, com os contos, mobilizados pe-
lo estudo do Rio, traremos especial-
mente de Machado de Assis. 

F5 NEWS 
Finalmente conseguimos dar o 

pontapé inicial no Jornal F5 News, 
iniciativa das crianças da F5T. Com 
a palavra, as crianças: Tudo come-
çou com a brilhante ideia dos meni-
nos de fazer um jornal, se inspirando 
na F5T do ano retrasado. Anselmo 
nos ajudou muito nesse trabalho, 
dando a ideia de começarmos com 
um concurso do nome e do logotipo. 
Depois, fizemos uma votação das 
seções. O Anselmo nos contou que 
quando ele tinha a nossa idade (10 e 
11 anos), fez um jornal que foi bem 
sucedido na sua escola. Começa-
mos o jornal dia 6 de setembro. Com 
apenas 12 alunos que comparece-
ram à aula. Inicialmente o jornal será 
publicado em um mural, que em bre-
ve será exposto na escola. Espera-
mos que vocês gostem. 

FRAÇÕES NAS F6 
Atenção, pessoal! Sexta-feira, dia 

24, faremos mais um teste de Mate-
mática. Os assuntos serão: adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 
resolução de problemas com fra-
ções. Caprichem nos estudos! 

TESTE DE GEOGRAFIA 
Ontem, quinta-feira, a F6MB reali-

zou o teste de Geografia. Na terça-
feira, dia 14, será o teste da F6MA. 
Para estudar os assuntos Placas 

Tectônicas, Movimentos da Terra e 
História da Terra, os alunos devem 
rever as atividades trabalhadas nas 
fichas, no caderno e no livro. 

FICHAMENTO 
Nas últimas aulas de Projeto os 

alunos das F6 aprenderam mais um 
procedimento importante para os 
estudantes: produzir um fichamento. 
Para o primeiro exercício, cada 

um escolheu um artigo de uma revis-
ta para ler e fichar. 
Em seguida trocarão os fichamen-

tos produzidos e os textos que servi-
ram de base para avaliar a qualida-
de da seleção das ideias centrais. 

PASSEIO DA F6MA 
Por causa da chuva, precisamos 

adiar a visita da F6MA à ETE Alegria 
para o dia 30. 

F2 na exposição Raimundo Rodriguez F3 na pesquisa de rua 

14   JULIA RIBEIRO MATTA DE ALMEIDA   F5T 
14   LIA BUARQUE DE HOLANDA BALTAR F2T 
15   LUCAS LOPES EPIFANIO                   F6MA 
15   FERNANDO LIMA BÔDAS                      F5T 
15   MATHEUS CORREA B BRUN FAUSTOF3TA 
16   SOPHIA E PROTASIO DE OLIVEIRA    F1T 
16   ANA LUCIA IERUSALIMSCHY            F6MA 
16   HELENA TONINI OLIVEIRA TELLES     F5T 
17   JOILSON ROCHA DOS SANTOS          AUX 
18   NINA FENDT FAJARDO                         TAM 
18   JULIA MAUTNER P DE PAULA              TAT 
19   FREDERICO MARTINS TUCHERMAN  TBT 
19   ARTHUR ALVAREZ DOS S JOBIM     F6MA 
 

Aniversários 

de 13 a 19/9 


