
18h, Turma da Paisagem 

FESTA PEDAGÓGICA 
Estamos programando uma Festa, 

para todas as turmas da Educação Infan-
til, num parque da cidade. Será no dia 9 
de outubro, de manhã. O local ainda será 
confirmado. Preparem-se para uma ma-
nhã de muita alegria e envolvimento com 
a nossa Cidade! 

TURMA DA VASSOURA             ���� 
O interesse pela peixaria da Cobal 

ajudou a Turma da Vassoura a desven-
dar o universo dos peixes. Nossos pe-
quenos assistiram a vídeos sobre a pes-
ca e conheceram peixes que fazem parte 
da nossa alimentação e os ornamentais. 
Para ampliar o significado de nossas 
conversas, fomos ao aquário do Parque 
Lage. No retorno à escola falavam, em-
polgadas, sobre a experiência. 
Nas rodinhas, temos recordado o pas-

seio pelas redondezas da escola e esta-
mos recuperando uma gravação, feita 
durante o passeio, dos sons que escuta-
mos na rua, despertando a atenção para 
um novo tema: os sons da cidade. 

JACARÉ NA HORTA                  ���� 
A Turma do Jacaré recebeu a visita do 

PARA TODOS 
UM CONVITE ESPECIAL 
Fomos convidados a participar da co-

memoração dos 10 anos do programa 
"Um Pé De Quê?", quando será lançado 
o livro "Um pé de quê? Pau Brasil", com 
uma apresentação do Coral da escola. 
Além do lançamento, Arnaldo Antunes e 
Gilberto Gil estarão cantando as árvores 
brasileiras. 
A entrada é franca. Os que participam 

do Coral precisam chegar, pontualmente, 
às 18h45. O uso do uniforme é obrigató-
rio e todos que desejarem podem ir com 
a camiseta do seu time por baixo do uni-
forme. Pedimos que confirmem a presen-
ça, pela agenda, para sabermos com 
quantos poderemos cantar. Espaço Tom 
Jobim, Jardim Botânico, dia 30, 19h. 

MATRÍCULAS 2011 
A necessidade de responder, o mais 

rapidamente possível, àqueles que nos 
visitaram à procura de vagas para seus 
filhos, nos faz iniciar, já, o processo de 
renovação das matrículas para 2011. 
Para isso estamos enviando os docu-
mentos de matrícula para nossos alunos 
e seus irmãos. 
Acreditamos que teremos poucas vagas 

para alunos novos depois de atender aos 
irmãos de nossos alunos, filhos de profes-
sores e funcionários e de ex-alunos. 
Dos alunos antigos, estaremos rece-

bendo os documentos, devidamente pre-
enchidos e assinados, juntamente com 
uma cópia do recibo do último pagamen-
to efetuado, até a próxima sexta-feira. A 
matrícula dos irmãos deverá ser feita 
com a presença de um responsável, na 
secretaria da escola, com os demais do-
cumentos necessários. 
Depois disso começaremos as matrí-

culas para os alunos novos. 

NOTA                                      ���� 
Símbolo acima significa “fotos no ‘site’” 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19        

REUNIÕES DE PAIS 
Nas reuniões que terão início na se-

mana que vem, daremos notícias das 
turmas e dos projetos. Contamos com a 
presença de todos. 
Quarta-feira, 22/9, 8h, Turma da Bicicle-
ta; 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; 
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Turma do Bonde e sua pesquisa com vegetais Marcos, pai da Julia, com a Turma do Jacaré 



Espaço Antonio Carlos Jobim. No Cami-
nho da Mata Atlântica nós vimos semen-
tes aladas, macacos e fizemos corrida de 
folha. A gente também se divertiu apos-
tando corrida perto do parquinho. Nós 
achamos o passeio maneiro! “ 

Texto Coletivo 

ÁRVORES DA CIDADE 
As crianças das Turmas da Tinta e da 

Rua estão super envolvidas com as plan-
tações que fizeram na escola e felizes 
em poder compartilhar as pesquisas que 
trouxeram de casa. Estas atividades têm 
despertado, cada vez mais, interesse 
pelas áreas verdes da cidade. Todas 
pedem para ver fotos e identificam as 
diferentes espécies de árvores. Ficaram 
surpresas ao saber que a cumbuca, se-
mente da Sapucaia, machuca as mãos 
dos macacos que querem comê-la. 
Ainda há tempo para quem não trouxe 

a pesquisa sobre as árvores próximas à 
moradia das crianças. 

EXPERIÊNCIA COLORIDA 
A Turma do Bonde iniciou uma experi-

ência para tentar entender como é que 
as plantas retiram água e nutrientes do 
solo para crescer e se desenvolver. Na 
prática, consiste em observar uma rosa 
branca tornar-se azul depois de passar 
algum tempo com o caule mergulhado 
em um copo com água e corante. O ex-
perimento está gerando muita curiosida-
de e possibilitando o levantamento de 
várias hipóteses. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29     

REUNIÕES DE PAIS 
Dia 20/9, seg, F4 
Dia 27/9, seg, F5 
Dia 30/9, qui, F1 
Dia 4/10, seg, F3 
Todas às 18h30. Para dezembro, es-

tão previstas as reuniões de avaliação da 
escola, por segmento. 

ESTRADA E TELETRANSPORTE ���� 
As Turmas da Estrada e do Teletrans-

porte ainda estão envolvidas com o Pro-
jeto Tamar e as diferentes espécies de 
tartarugas. Depois de uma enorme pes-
quisa, as crianças começaram a produzir 
suas próprias tartarugas. 
Apresentaram, na Pereirinha, a banda 

com a música "Marinheiro Só". Todos se 
divertiram e foram muito aplaudidos. 

Marcos, pai da Julia (TAT), que conver-
sou sobre seu trabalho com agricultura 
orgânica. Trouxe terra, semente, mudas 
para plantar e verduras fresquinhas para 
saborear com as crianças. Falou sobre 
como devemos cuidar da nossa horta e o 
bem que esses alimentos fazem para a 
saúde. O encontro foi muito legal e as 
crianças ficaram mais sabidas para aju-
dar seus pais na hora da feira! 
O passeio ao Corpo de Bombeiros foi 

remarcado para quarta-feira. O lanche 
será coletivo. 

TÚNEIS 
A Turma da Pracinha tem construído 

muitas pontes, túneis, viadutos, estradas 
e conhecimentos! 
Os túneis são, agora, o foco principal. 

As conversas e atividades têm sido muito 
animadas. As crianças falaram sobre a 
sujeira dos túneis. A aproveitamos e ex-
ploramos um vídeo do artista Alexandre 
Orion, que faz intervenções no interior 
dos túneis, produzindo um "grafite rever-
s o ” .  Ve j am  em  h t t p : / /www .
alexandreorion.com/ossario/videop.html 
Partindo dessa ideia as crianças fize-

ram, com guache, na superfície de uma 
mesa, uma "limpeza" com os dedos pro-
duzindo sua própria arte. Uma animação 
com a construção de um túnel foi muito 
comentada pelos pequenos construtores. 

BAÍA DE GUANABARA 
A Turma da Bicicleta está montando 

um painel sobre a Baía de Guanabara 
utilizando diferentes tipos de materiais: 
areia, pedrinhas, papel, palitos e massi-
nha. Para auxiliar, temos utilizado regis-
tros fotográficos e anotações sobre o 
lugar, feitas ao longo de nossas pesqui-
sas. As crianças estão muito envolvidas 
e não vêem a hora de compartilhar a pro-
dução com as outras turmas. 

PAISAGEM NO J. BOTÂNICO     ���� 
“Fomos ao Jardim Botânico, um dos 

lugares preferidos do Tom Jobim, para 
ver algumas árvores e plantas da Mata 
Atlântica. Vimos a Pitangueira, o Pau-
Brasil, o Cajá-mirim, visitamos o orquidá-
rio e o bromeliário. Nós gostamos do 
Pau-Brasil e resolvemos sentar para de-
senhá-lo. Tentamos abraçar a Sumaú-
ma, mas não conseguimos porque ela é 
muito grande. Nós descobrimos que a 
Sumaúma é da Floresta Amazônica e 
era a árvore preferida do Tom. Por isso, 
o lugar onde ela está plantada se chama 

Terça-feira, convidadas pelo pai do 
Tomás, da F1M, as crianças irão ao es-
paço Encontro das Águas, com ativida-
des de Educação Ambiental, promovidas 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente, em homenagem ao dia da árvore e 
à entrada na primavera. Devem levar 
uma garrafa pet, limpa, que será reapro-
veitada. O lanche será coletivo. 
Pedimos tragam uma camiseta bran-

ca, de manga curta, sem estampa, para 
ser pintada na escola e usada no dia da 
nossa Festa. 

RIO ÁGUAS 
As F2 conhecerão o Rio Carioca, no 

Cosme Velho. Depois iremos até o Ater-
ro, onde é tratado pela Rio Águas, antes 
de desaguar na praia. O lanche será co-
letivo. 
F2T, quarta-feira; F2MA e F2MB, sex-

ta-feira. 

ISSO É LIXO MESMO? 
A F2T inaugurou a semana com essa 

pergunta, quando, ao final do lanche, 
separamos as cascas de frutas para fa-
zer um bolo. No início, as crianças acha-
ram meio estranho, mas quando experi-
mentaram, lamberam os dedos e pedi-
ram mais. As fotos e a receita estão no 
Das Turmas, no "site". 
Aproveitamos para conversar sobre o 

lixo orgânico e o que fazer com ele. On-
de descartá-lo? Quais as soluções baca-
nas que já existem para reduzí-lo nos 
aterros sanitários? E como, em casa 
mesmo, podemos contribuir? 
As crianças pesquisaram e descobri-

ram a compostagem e as receitas com 
aproveitamento integral dos alimentos. 
Depois do bolo, queremos experimen-

tar mais. No caderno de Projeto, uma 
nova pesquisa e uma receita de bolo 
com cascas de banana com calda e tu-
do. 
Fechamos nossa semana com a per-

gunta: O que será que acontece com 
uma casca de banana se a deixarmos 
fechada dentro de um pote? 

MÚSICA NA F2MA 
A turma começou a experimentar a 

sonoridade de sucatas grandes como 
latas de tinta, garrafões de água, tonéis 
de plástico. O maior desafio foi reprodu-
zir as frases musicais nesses novos ins-
trumentos, fazendo esses sons soarem 
como música. Para inspirar e instigar o 
trabalho, assistimos a vídeos do Stomp 



em ação. 

TROCA-TROCA 
Com muita imaginação, as crianças 

da F2MB prepararam o anúncio sobre o 
objeto que cada um trouxe para o "troca-
troca" que faremos. Produziram 
"propagandas" criativas com textos muito 
bacanas. 
 

"É um caminhão? Não! É um carro 
normal? Não! É um carro robô! Ele pode 
virar robô? Sim! Ele pode andar na la-
ma? Sim! Ele pode ser trocado? Sim! 
Então venha trocar!" 

Rodrigo 
"Troque por esse robô extraordinário! 

Ele mexe as partes do corpo! Ele parece 
uma aranha, mas não, ele é um robô!!!" 

Sofia C. 
"Minigame Ben 10. Ele funciona! É do 

XRL8! Serve para passar o tempo!" 
Vítor 

CRIANDO DIÁLOGOS 
As turmas do segundo ano estão cri-

ando um texto, em forma de diálogo, que 
tem, como personagens, os bonecos que 
confeccionaram com sucata. Agora, cada 
grupo encena sua história para o resto 
da turma. O atores, que manipulam os 
bonecos, devem expressar os sentimen-
tos dos personagens através de sua voz. 
É um trabalho duro, mas é tão divertido 
que vamos filmar as cenas para as ou-
tras turmas. 

APRENDENDO A PLANTAR        ���� 
As crianças da F3TB começaram a 

trabalhar com o livro "Rubens, o semea-
dor". Estão acompanhando a dedicação 
de Rubens, quando era menino, em 
plantar uma árvore na sua rua. Inspira-
dos pelo desejo de plantar, a meninada 
aprendeu sobre a terra adequada, as 
sementes e o carinho que podemos dar 

muito antiga chamada Vale Encantado. 
Seus moradores são descendentes dos 
trabalhadores das fazendas de café do 
século XVIII. 

Depois do café, a comunidade já viveu 
da venda de hortaliças, flores e da explo-
ração do granito. Hoje em dia quer viver 
preservando a floresta, cuidando da sus-
tentabilidade e trazendo grupos de turis-
tas para divulgar seu trabalho e mostrar 
a beleza do lugar. 

Quem nos acompanhou foi o Otávio, 
que nos apresentou muitas curiosidades 
da mata: moranguinhos silvestres, capim 
elefante, navalha e gordura, "tomate" 
mata cavalos; imbaúbas e a aroeira. 

Passamos, também, por uma trilha 
onde havia umas enormes pedras que 
caíram com a forte chuva do mês de a-
bril. Elas são do valioso granito negro. 
Tudo terminou com um delicioso lanche 
com comidas exóticas feito pela coopera-
tiva dos moradores." 

Texto coletivo, F4M 

MAIS ENCANTADO 
"Nós da F4T, na quarta-feira, fomos 

ao Vale Encantado, que é uma comuni-
dade que fica no Alto da Boa Vista. 

Fomos conhecer um pouco da vida 
das pessoas de lá e todas as iniciativas 
que estão tendo para preservar a Flores-
ta da Tijuca e conseguir uma melhor 
qualidade de vida. 

Lá não há tratamento de esgoto mas, 
em parceria com a PUC, pretendem, por 
conta própria, resolver esse problema. 

Antes, a COMLURB nem passava 
para recolher o lixo, mas com muita luta, 
conseguiram que essa coleta fosse feita. 
A COMLURB passa por lá na terça, na 
quinta e no sábado. 

Otávio foi nosso guia e nos contou 
histórias sobre a floresta e a sua comuni-
dade enquanto fazíamos uma longa ca-

às plantas. Então, divididos em trios, ca-
da grupo plantou sua semente. Estamos 
torcendo para germinarem. (fotos no 
“site”) 

PASSEIO PESQUISA                 ���� 
As crianças da F3M tiveram uma ex-

periência valiosa com a ida ao Herbário 
do Jardim Botânico. Conheceram todo o 
processo de armazenamento do acervo 
botânico, que é desidratado e arquivado 
em pastas com todas as informações 
técnicas das plantas. Ficaram surpresos 
com os arquivos que se movem em tri-
lhos. 
Passeamos pelo parque, apreciamos 

diferentes espécies, lanchamos e brinca-
mos contemplando as maravilhas do Jar-
dim. 

F3, NOMEANDO A PESQUISA 
Estamos pesquisando, fotografando, 

entrevistando pessoas na rua, e ficando 
cada vez mais envolvidos com a história 
de Rubens, o semeador. Com pouco 
tempo de estudo já é possível desfrutar 
do encantamento das crianças com as 
árvores da cidade. Discussões sobre as 
espécies mais bonitas e preferidas como 
palmeiras, amendoeiras e ficos fazem 
parte do nosso dia a dia. Todo esse estu-
do tinha que ter um nome. A F3TB ainda 
está votando, mas tem gente que já deci-
diu. F3TA, De galho em galho; F3M, Ár-
vores e mais árvores do Rio de Janeiro. 

A FIGUEIRA CENTENÁRIA        ���� 
As F3M, F3TA e F3TB fizeram algu-

mas cenas da peça "A Figueira Centená-
ria". O trabalho ficou tão legal que esta-
mos pensando em filmar as cenas para 
que toda a escola possa assistir. 

VALE ENCANTADO                  ���� 
"No Alto da Boa Vista, entre as árvo-

res da Floresta, há uma comunidade 

Da esquerda para a direita: Aroeira na F5M; F3M no Jardim Botânico e F4T no Vale Encantado 



minhada. 
No final nos prepararam um delicioso 

lanche, com um cardápio bem diferente, 
usando em parte o que encontram na 
floresta e o que plantam. 

Para beber, sucos de maracujá com 
couve ou de chuchu com hortelã. 

Para comer, esfihas de taioba, empa-
dinhas de jaca, bolo de banana e outras 
delícias. 

Nossa visita ao Vale Encantado valeu 
a pena!" 

Maria, Manuela e Clara 

DEPOIS DO ROTEIRO, O FIGURINO 
Os alunos responsáveis pelos roteiros 

dos filmes das F4 fizeram um excelente 
trabalho. Após muitas idas e vindas, ob-
servações e críticas, chegamos à versão 
final dos roteiros. Chegou a vez dos figu-
rinistas colocarem a mão na massa. Os 
responsáveis pelos figurinos já estão 
pensando, elaborando e até trazendo 
algumas roupas e adereços que vão aju-
dar os grupos a contarem suas histórias. 

PARA AS F5 
Adotaremos o livro "Acontece na cida-

de", col. Quero Ler Crônicas, Ed. Ática, 
com crônicas de autores consagrados da 
literatura brasileira contemporânea, que 
retratam a vida nas grandes metrópoles. 
As crianças terão a oportunidade de fa-
zer um contraponto com o último livro 
adotado, de Amos Oz, que trazia o uni-
verso de uma aldeia. Começaremos a 
leitura em breve. 

AROEIRA VISITA AS F5            ���� 
As F5 receberam o cartunista Aroeira, 

que nos falou um pouco sobre política e 
mostrou seu processo de criação. Foi 
interessante conversar sobre suas char-
ges. Nas aulas de artes, as crianças aca-
baram de fazer caricaturas dos próprios 
colegas. O próximo passo será caricatu-
rar os presidenciáveis. 

F5, JÁ DE MALAS PRONTAS? 
Como estão os preparativos para a 

viagem ao Hotel Fazenda da Serra? Co-
loquem, na bagagem, muita animação, 
companheirismo, música, brinquedos 
coletivos e tudo que alegre o ambiente. 
Não esqueçam de fazer uma lista com 
todos os itens que levarão na mala para 
evitar esquecimentos e perdas! 

TRILHA F5 
Na próxima quinta-feira, as F5 conhe-

cerão a comunidade do Vale Encantado, 

no Alto da Boa Vista. Quem quiser se 
informar mais é só ler as notícias de F4 
ou conferir o site:http://www.vale-
encantado.org/. Venham preparados pa-
ra a caminhada que, ao final, contará 
com um delicioso lanche feito pelas cozi-
nheiras da comunidade. 

DIA DAS CRIANÇAS? 
Estamos planejando um passeio para 

lá de especial para essa garotada das 
F6, que não é mais criança, mas não 
quer nem pensar em deixar de comemo-
rar o dia. Vamos, no dia 11/10, fazer uma 
caminhada que tem como destino final a 
praia do Perigoso que não tem nada de 
perigosa. Como será numa segunda-
feira imprensada entre o final de semana 
e o feriado do dia 12, na terça, estamos 
avisando com antecedência para que as 
famílias não programem viagens. Acho 
que ninguém vai querer ficar de fora. 

GÍRIA NAS F6 
Nas aulas de Inglês, as turmas de F6, 

divididas em grupos, participaram de um 
jogo envolvendo gírias e expressões típi-
cas do carioca. Nesta semana os alunos 
também receberam o teste de Inglês, 
que foi comentado em sala. 

TESTANDO HIPÓTESES 
As F6 começaram os experimentos 

que pretendem testar as hipóteses levan-
tadas sobre os fenômenos climáticos e 
os problemas ambientais estudados. 
Com isso fecharemos as etapas propos-
tas pelo Método Científico, aplicado ao 
projeto dos problemas das cidades. 
O primeiro experimento tinha como 

objetivo simular um ambiente sob influ-
ência do Efeito Estufa. 
Com a atividade, os alunos percebe-

ram como a atmosfera tem um papel fun-
damental na manutenção da temperatura 
do planeta. Após as avaliações do tri-
mestre, novas experiências acontecerão 
para testar outros fenômenos importan-
tes que foram estudados. Fotos em "Das 
Turmas". 

RESENHAS NAS F6 
Nas aulas de Português das F6, esta-

mos dando continuidade ao trabalho de 
produção de resenhas sobre livros de 
literatura. Após receberem seus traba-
lhos comentados e corrigidos pela pro-
fessora, todos reescreveram seus textos, 
resultando em uma segunda versão mais 
caprichada e cuidadosa. A mais nova 
proposta foi a partir de leituras de casa. 

A F6MA fez uma "ciranda", na qual cada 
aluno trouxe um livro para trocar com um 
amigo. Na F6MB cada um apresentou 
uma resenha sobre o seu livro preferido. 

EDUCAÇÃO FÍSICA NAS F6 
Nas últimas aulas realizamos uma 

autoavaliação, buscando, em um peque-
no e breve questionário, criar novas pos-
sibilidades para a disciplina e criar espa-
ço para um gostoso bate-papo, no qual 
as crianças apresentaram ideias e su-
gestões para enriquecer as atividades do 
Pereirão. 

DA GRÉCIA AO FAROESTE 
As turmas do Sexto Ano aprenderam 

sobre a função do Teatro na Grécia, a 
importância do coro, que representava a 
voz do povo, e do corifeu, que liderava 
esse coro. Encenamos alguns mitos e 
encerramos os estudos fazendo uma 
cena de "Édipo Rei". 
Agora, Xerifes, Cowboys e Mocinhas 

serão os personagens das nossas histó-
rias. Visitaremos os saloons e viajaremos 
no trem que nos levará a "Tribobó City". 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 
Estamos procurando uma bolsinha de 

lanche da casa de festas "Tudo Bem", 
amarela, com o nome do Tom, da Turma 
da Pracinha. Está com um paninho listra-
do dentro. 

21   ANA BEATRIZ MERQUIOR T PINHEIROF3M 
21   HANAH ZAGARODNY                          F2MB 
22   CECILIA VILA MAIOR TEIXEIRA            TDT 
23   DAVI MACEDO MEKLER                        F5T 
23   RENATA MARQUES C MOREIRA       F6MB 
23   THOMAZ REBELLO MIRANDA           F2MB 
23   RENATA REGAZZI A TEIXEIRA            AUX 
23   JOSÉ MACEDO MEKLER                       F5T 
24   LUIZA MIRANDA DOS S CARVALHO    F5T 
24   FÉLIX MOURA HUE                                F1T 
24   THIAGO LIMA BÔDAS                            TCT 
25   JULIA R DIAS DE S HENNINGSEN     F3TA 
25   TARCILA SILVEIRA DE P FONSECA F6MA 
26   FLAVIA GONCALVES                            PRO 
 

Aniversários 

de 20a 26/9 

NOSSAS DESCULPAS: 
Por um erro na edição 636 a linha 

seguinte não apareceu no Informe. Des-
culpe, Julia, e parabéns. 
 

11   JULIA ALMEIDA DE AMORIM               F4M 


