
turmas de Educação Infantil, num parque 
da cidade, na manhã do dia 9/10, fomos 
procurados por alguns pais pedindo o 
seu adiamento. Conversamos, toda a 
equipe, e concluimos que não existe a 
possibilidade de adiamento. Todos os 
finais de semana posteriores, até o dia 
6/11, estão comprometidos com feriados 
prolongados ou festividades do Ensino 
Fundamental. Outro detalhe é que não 
pensamos numa festa de apresentações, 
mas de oficinas relacionadas aos assun-
tos que motivam as crianças nesse mo-
mento. Adiar por um mês significaria u-
ma nova contextualização e mobilização 
para o que não teríamos tempo. Em no-
vembro já devemos estar em outra 
"viagem" que nos conduzirá a festa de 
encerramento. Esse evento é destinado 
à socialização e confraternização dos 
alunos e suas famílias. Adoraríamos que 
todos pudessem estar presentes, mas 
não vemos outra saída. Assim, a festa só 
será cancelada em caso de chuva. Mas, 
com a ajuda e compreensão de todos, 
vamos torcer por um lindo dia de sol. 

JACARÉ BOMBEIRO                 ���� 
"Fomos visitar o Quartel dos Bombei-

ros que fica bem pertinho da nossa esco-
la. Lá, a gente encontrou o bombeiro Te-

PARA TODOS 
MATRÍCULAS 2011 

Precisamos começar o processo de 
matrícula dos alunos novos. Para isso, 
contamos com a colaboração dos que já 
estão conosco e pretendem manter a 
parceria com a escola para a educação 
de seus filhos. Hoje termina o prazo para 
renovação de matrículas. Na próxima 
semana, estaremos nos organizando 
para receber os novos alunos. Os que 
ainda não enviaram o documento de ma-
trícula, mas desejam permanecer na es-
cola em 2011, por favor, façam-no o 
mais breve possível. 

CORRIGINDO E ESCLARECENDO 
No último Informe, divulgamos o even-

to comemorativo dos 10 anos do progra-
ma "Um Pé de Quê?". A festa, com lan-
çamento e show, é aberta ao público, 
mas acreditamos que a capacidade do 
Teatro terá de ser respeitada e observa-
da pelos organizadores. Não há como 
garantir o ingresso de toda a escola. Fo-
ram convidados os alunos das F3, que 
trabalharam nas aulas de Projeto com 
alguns dos episódios da Série, e os parti-
cipantes do Coral, formado pelas F4, F5 
e alguns alunos das F6. A apresentação 

será na área externa ou no saguão do 
Teatro Tom Jobim. Mesmo assim, como 
se trata de um evento com fins comerci-
ais, será necessária uma autorização 
dos pais dos integrantes do Coral para 
que possam se apresentar. Para auxiliá-
los, estamos enviando um formulário que 
deverá ser preenchido e entregue assi-
nado, na secretaria, até a próxima terça-
feira, dia do ensaio do coral. 

O evento será na próxima quinta feira. 
É muito importante que os participantes 
do Coral cheguem, pontualmente, até as 
18h45 e procurem por Cecília, Tetê, Fer-
nando ou Rosangela para um aqueci-
mento vocal. Para cantar, o uniforme é 
obrigatório. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19        

REUNIÃO DE PAIS 
Contamos com a presença de todos 

nas próximas reuniões. 
Segunda-feira, 8h, Turma da Tinta; 18h, 
Turma da Vassoura e do Jacaré 
Quarta-feira, 8h, Turma da Rua; 18h, 
Turma da Paisagem 

FESTA PEDAGÓGICA 
Ao anunciarmos uma Festa, para as 
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um significado para a palavra ponte. Ini-
cialmente, disseram que era uma cons-
trução, um caminho com água embaixo. 
Avançando na pesquisa, concluímos que 
nem sempre existe água sob uma ponte. 
Encontramos, até, uma ponte que é um 
aqueduto navegável, situada na Alema-
nha, onde passa água por baixo e por 
cima. 

Guilherme, da TBT, intrigado, comen-
tou: É um viaduto de água! Pesquisem, 
na internet, sobre “Magdeburg Water 
Bridge”. 

Terça-feira faremos um "tour" para 
identificar algumas construções da cida-
de que terminará no Parque das Ruínas 
com a apreciação da Ponte Rio-Niterói. 
O lanche será coletivo. 

TRILHA DA BAÍA 
A Turma da Bicicleta está confeccio-

nando um jogo de trilha da Baía de Gua-
nabara. As crianças organizaram a se-
quência numérica e deram ideias para os 
obstáculos do percurso. Para ilustrar o 
nosso jogo, pedimos que enviem ima-
gens da Baía, selecionadas em parceria 
com seus filhos no final de semana. 

VISITA À PAISAGEM                 ���� 
Recebemos uma vista muito especial! 

Os avós do Thiago, que têm uma fazen-
da na Bahia, vieram falar sobre sua plan-
tação de cacau. Além de lindas fotos, as 
crianças viram e provaram o cacau e 
tudo o que é produzido da fruta: suco, 
geléia, amêndoa e chocolate. E não pa-
raram por aí... provaram suco de cajá, 
graviola e geléia de jabuticaba. 

Depois da prosa gostosa e de tantas 

nente Carvajal, que mostrou o caminhão 
com escada, o tesourão que corta carro 
e algumas ferramentas. Ele colocou luva, 
capacete, bota e roupa para apagar o 
fogo. Depois, ele chamou outros bombei-
ros para ligar a mangueira. Saiu muita 
água e nós ajudamos a segurar porque 
estava muito pesada. Também subimos 
no caminhão e colocamos o capacete 
para tirar foto. No final lanchamos e fo-
mos embora de ônibus. 

O passeio foi muito legal!" 
Texto Coletivo da turma 

QUE BARULHO É ESSE? 
A Turma da Vassoura vem desven-

dando os sons da cidade. Numa brinca-
deira, as crianças aguçaram os ouvidos 
e, num passeio imaginário pela rua, iden-
tificaram alguns barulhos: 
 

"É o homem da obra!" 
João 

"O cachorro latindo!" 
Arthur 

"A buzina do carro!" 
Miguel 

"O ônibus!" 
Manuela 

"O avião!" 
Leonardo 

Também apreciaram o silêncio e vi-
venciaram brincadeiras que as transpor-
taram para a floresta, ouvindo o som de 
passarinhos e, também, para as praias, 
ouvindo o som das ondas do mar. 

PONTE DE ÁGUA? 
Em nossas conversas, levamos as 

crianças da Turma da Pracinha a buscar 

delícias, cantaram trechos de músicas do 
Tom Jobim como agradecimento por es-
se encontro tão bacana. 

Para uma atividade especial da aula 
de Expressão Corporal da próxima quar-
ta-feira, pedimos que enviem sunga ou 
biquini e um guarda-chuva. 

DIA ESPECIAL: TINTA E RUA    ���� 
"Fomos à Lagoa comemorar o dia da 

árvore e o início da primavera. Fizemos 
uma roda no gramado e conversamos 
com o Felipe e o Chico, "Moleques Ma-
teiros". Aprendemos coisas sobre a natu-
reza, as plantas e como cuidar melhor 
delas. Também contamos a eles os no-
mes de árvores que aprendemos. 

Lá, nós plantamos Pau-Brasil e Ipê 
Roxo. No final, levamos para casa algu-
mas mudas de erva-cidreira, boldo e 
manjericão. 

Gostamos do passeio e do lanche na 
sombrinha das amendoeiras." 

Turmas da Rua e da Tinta 

BONDE E PAISAGEM NA LAGOA ���� 
As turmas do Bonde e da Paisagem 

fizeram um passeio à Lagoa Rodrigo de 
Freitas para comemorar o Dia da Árvore 
e a chegada da primavera. As crianças 
participaram de uma roda de bate-papo 
sobre a importância dos cuidados com o 
meio ambiente, fizeram trabalhos com o 
pessoal da Recicloteca e observaram a 
simulação do processo de uma estação 
de tratamento de água. 

Para completar a tarde, produtiva e 
agradável, as turmas fizeram um piqueni-
que e brincaram, aproveitando o espaço. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29     

REUNIÃO DE PAIS 
Quinta feira, às 18h30, as professoras 

de F1 aguardarão todas as famílias para 
contar sobre o processo vivido pelas tur-
mas e falar sobre a festa pedagógica que 
se aproxima. Ninguém pode faltar! 

PASSEIO NA LAGOA 
As crianças da F1 foram convidadas 

por Márcio, pai do Tomás (F1M), a parti-
cipar da reinauguração do Espaço das 
Águas em comemoração do Dia da Árvo-
re. Participaram de muitas atividades, 
apreciaram fotografias e assistiram a um 
filme sobre o caminho da gota d'água. A 
Turma da Estrada plantou mudas de ár-
vores e a do Teletransporte confeccionou 

Turma do Bonde e Turma da Paisagem na visita à Lagoa 



um caderninho com papel reaproveitado 
e pôde levar mudas de árvores para ca-
sa. Depois de um delicioso lanche coleti-
vo, na beira da Lagoa, vimos algumas 
aves como a galinha d'água e brincamos 
muito no Parque dos Patins. 

LIXO DA ESCOLA                      ���� 
A F2MA realizou duas atividades para 

entender melhor o funcionamento da es-
cola e como cuidamos do lixo. Primeiro, 
as crianças saíram com pranchetas, divi-
didas em pequenos grupos, para desco-
brir quantas lixeiras existem na escola e 
que tipo de lixo é mais jogado em cada 
uma. Depois, fizemos uma entrevista 
com Zé Roberto, responsável pelo des-
carte. Em nossa conversa descobrimos 
que a Comlurb passa por aqui três vezes 
na semana, mas mesmo assim precisa-
mos contar com uma empresa para reti-
rar o lixo nos dias que a Comlurb não 
vem. Ele nos contou, também, que as 
garrafas de suco e os restos de papel 
são destinados à reciclagem e uma coo-
perativa passa aos sábados para levar 
esse material. 

CIDADE E REUNIÃO 
Após a pesquisa que levaram para 

casa, as crianças da F2MB se reuniram 
em grupos e trocaram informações sobre 
três caminhos para o lixo urbano: lixão, 
aterro sanitário e centro incinerador. Re-
gistraram suas descobertas em uma ta-
bela e produziram um texto, em trios, 
pensando nas vantagens e desvanta-
gens de cada um deles. 

Para quem não pôde comparecer à 
reunião de pais, conversamos, entre ou-
tras coisas, sobre a importância do a-
companhamento das famílias supervisio-
nanando materiais, trabalhos escolares, 
leituras, devolução de livros etc. Gostarí-
amos que todos ficassem atentos a es-
ses aspectos. O olhar cuidadoso dos 
pais, nesse momento da escolaridade, 
pode contribuir muito na construção da 
autonomia e na formação da postura de 
estudante. Contem conosco para com-
partilhar as dificuldades e procurar as 
soluções. 

CONVITE PARA AS F2 
O artista plástico Raimundo Rodri-

guez, cuja exposição visitamos recente-
mente, nos convidou para a sua mais 
nova exposição, "Eterno Labirinto", até o 
dia 13/10 no Espaço Imaginário, na La-
pa. Os interessados podem obter maio-
res informações em raimundorodriguez.

caminho, encontramos duas moças que 
estavam estudando para ser professo-
ras. Gostaram tanto da nossa turma que 
pediram para acompanhar nosso passei-
o! Foi um dia muito especial!" 

Texto coletivo, F3TB 

ÁRVORES E MAIS ÁRVORES 
As crianças da F3M estão cada dia 

mais conhecedoras das árvores que nos 
rodeiam. No Dia da Árvore, escolheram 
uma, dentre as espécies já conhecidas, e 
produziram o texto "Se eu fosse uma 
árvore, eu seria..." 

Nessa composição, pudemos obser-
var o quanto estão apropriadas das ca-
racterísticas físicas e históricas das es-
pécies. 

Nosso caderno de projeto está che-
gando ao fim. É preciso que todos man-
dem um novo, para continuarmos nossos 
registros. Eles podem ser adquiridos na 
Papel aos Pedaços. 

DIA DA ÁRVORE 
"Conseguimos fazer coincidir a ativi-

dade de plantar sementes com o dia da 
árvore! Plantamos girassóis, alto e anão, 
sálvia, mamão e maracujá. Primeiro, co-
locamos nos vasinhos um pouco de terra 
umedecida. Aí, então, fizemos, com o 
dedo, pequenos buracos para colocar 
cada semente. Depois cobrimos com 
mais um pouquinho de terra. Os vasi-
nhos estão na varanda de nossa sala 
para pegarem sol. No final de toda tarde 
temos o compromisso de regá-los. Colo-
camos, de verdade, a mão-na masa, ou 
melhor, na terra!" 

Texto coletivo - F3TA 

FEIRA MODERNA 
No dia 23 de outubro acontecerá a 

Feira Moderna. As crianças de F3, F4, 
F5 e F6 já estão trabalhando intensa-
mente para receber, a todos, durante 
essa manhã de sábado. 

RECICLOTECA NA F4 
Para quem está estudando o Lixo, a 

Recicloteca sempre foi um contato im-
perdível. Mas, como a sua sede mudou 
para um local muito pequeno, as pesso-
as de lá vêm até a escola para falar com 
as crianças. Conhecemos os 3 
"Rs" (reduzir, reutilizar e reciclar) como 
uma das soluções para o lixo. Pudemos 
até contar mais "Rs": repensar, refletir... 
Ficamos sabendo que a cada dia as no-
vas tecnologias estão procurando usar 
materiais biodegradáveis e que alguns 

blogspot.com. 

AI DE TI, RIO CARIOCA!           ���� 
Na quarta feira a F2T foi ao Aterro do 

Flamengo para conhecer o famoso Rio 
Carioca. Em reportagem do Jornal do 
Brasil, lemos que ele matou a sede de 
muitas pessoas quando a cidade come-
çou a surgir. Era um rio largo por onde 
subiam canoas que recolhiam produtos 
das chácaras do Vale das Laranjeiras. 
Ele nasce no alto do Corcovado e vem 
descendo, passando pelo Cosme Velho 
e Laranjeiras, até desaguar na Praia do 
Flamengo. Chegando à estação de trata-
mento, pudemos ver como chega sujo, 
pois vem recebendo lixo da cidade, es-
goto ilegal das casas e do comércio. Na 
estação, vimos todo o processo de lim-
peza da água antes de ser despejada na 
Baía de Guanabara. E o mais importante 
foi nos darmos conta de que o ideal seria 
não poluí-lo. 

Aproveitamos o lindo dia, e o clima 
acolhedor do Aterro, para fazer um lan-
che coletivo e brincar nas árvores e na 
quadra de futebol. 

NO JARDIM BOTÂNICO            ���� 
"Começamos nosso passeio no her-

bário. Lá, vimos vários tipos de plantas 
que estavam desidratadas. São chama-
das de Exsicatas (...) Descobrimos que 
os herbários de Jardins Botânicos do 
mundo todo costumam trocar amostras 
de plantas por uma questão de seguran-
ça (...) Após o lanche, caminhamos bas-
tante pelas aleias e vimos as estátuas de 
Eco e Narciso, do Mestre Valentim; ad-
miramos a Sumaúma, com suas raízes 
gigantes e seus famosos "olhos" no tron-
co; a árvore-de-papel; o chafariz central 
e muito mais!" Vejam as fotos no site! 

Fragmentos de texto coletivo, F3TA 

MAIS JARDIM BOTANICO         ���� 
Era tanta coisa que não deu tempo de 

piscar e nem de encontrar a F3TA. 
 

"Finalmente nós fomos ao Jardim Bo-
tânico! Estávamos esperando por esse 
passeio há muitos dias! Observamos as 
diferentes espécies de árvores, como 
Oiti, Ipê branco, Eucalipto, Rabo de Cuti-
a, Chichá, Pau-brasil, Jequitibá e muito 
mais. Fomos ao Herbário ver o armaze-
namento das plantas e vimos algumas 
bem antigas. Passamos pelo mirante de 
pedras e pudemos ver as Vitórias-
Régias. Descobrimos que uma Vitória-
Régia adulta pode aguentar até 45kg. No 



dos materiais que utilizamos podem ser 
totalmente reaproveitados, como o vidro e 
o alumínio. Vimos muitos objetos feitos 
com materiais reciclados ou reutilizados. 
Obtivemos informações sobre o aterro 
sanitário de Gramacho e outros assuntos. 

EM SETEMBRO                        ���� 
Nas aulas de Música, as F4 realiza-

ram apresentações internas para mostrar 
o arranjo a duas vozes de "Peixe Vivo", 
ensaiado desde julho. Além desta músi-
ca, as turmas tocaram o arranjo de 
"Nesta Rua", já visto na Mostra de Artes. 
A F4M ainda tocou, dividida em peque-
nos grupos, outras músicas do livro 
"Vamos tocar flauta doce". Essas apre-
sentações foram filmadas e serão assisti-
das pelas crianças. 

ADJETIVOS QUE DIZEM TANTO 
A F5M está gostando de estudar gra-

mática! Depois de conhecerem as varia-
ções e classificações dos substantivos, 
as crianças aprofundaram o estudo dos 
adjetivos. Através de textos criativos e 
divertidos, aprenderam as locuções adje-
tivas e brincaram com os graus superlati-
vo e comparativo das adjetivações. Ve-
jam as produções das crianças no site da 
escola em "Das Turmas". Continuamos 
aguardando o livro de crônicas 
"Acontece na cidade", da Ática, que es-
colhemos para adotar. 

DAS F5 
A meninada está crescida mas, às 

vezes, precisa de um olhar para os mate-
riais. Então, vamos lá: 

- Apostilas devem estar sempre na 
pasta. Na próxima semana receberão 
uma nova, sobre verbos. É bastante tra-
balhosa e esquecê-la pode causar certo 
embaraço na dinâmica da aula. 

- Estojo completo, com cola, tesoura, 
régua, lápis de cor, caneta futura, marca-
dor de texto, lápis, borracha, apontador – 
de preferência tudo marcado. Como es-
tamos organizando nossa participação 
na Feira Moderna, a falta de materiais 
atrapalha muito. 

F5T ESCREVENDO 
Finalmente conseguimos organizar o 

F5 NEWS, primeiro número do Jornal da 
turma, inicialmente um Jornal Mural. 

Estamos organizando um livreto de 
crônicas. Desta vez, além de autoras do 
texto, as crianças estão participando dos 
preparativos da edição, trabalhando nos 
computadores, aprendendo e discutindo 

muito. A ideia é que o exercício ajude no 
manuseio de recursos para o estudo, a 
pesquisa e a realização das tantas ideias 
criativas que não lhes faltam. E, por falar 
em crônicas, estamos aguardando a che-
gada do livro adotado! 

REUNIÃO DE F5 
Segunda-feira, de 18h30 às 20h, é dia 

de reunião de pais. Nesse encontro, con-
versaremos sobre o grupo, os trabalhos 
de Língua Portuguesa, Projeto, Matemáti-
ca e Artes. Finalizaremos com a exibição 
das fotos do passeio ao Hotel Fazenda da 
Serra. Quem ainda tiver dúvidas sobre a 
organização do sexto ano, conversaremos 
às 20h. Esperamos por todos! 

F5, JÁ DE MALAS PRONTAS? 
O Hotel Fazenda da Serra, em Itatiaia, 

nos espera! Na bagagem, não pode fal-
tar: muita animação, companheirismo, 
música, brinquedos coletivos e tudo que 
alegre o ambiente. Não esqueçam de 
fazer uma lista com o que levarão para 
evitar esquecimentos e perdas! Caso 
ainda seja necessária alguma recomen-
dação especial ou informação sobre me-
dicamento que precisará ser ministrado 
durante a estadia, favor comunicar a Ce-
cília ou Andréa Travassos. O telefone, 
para qualquer urgência, é 21-8218-2762. 
Sairemos amanhã, pontualmente, às 7h 
e retornaremos domingo, aproximada-
mente às 18h. 

MATEMÁTICA NA FEIRA 
Na próxima segunda-feira os alunos 

das F6 começarão a montagem dos tra-
balhos de Matemática que serão apre-
sentados na Feira Moderna! Venham 

preparados! 

PASSEIO A E.T.E ALEGRIA 
Na próxima quinta-feira, a F6MA visi-

tará a Estação de Tratamento de Esgo-
tos Alegria. Lá não existe um lugar ade-
quado para lanche. Lancharemos na es-
cola às 8h30 e, como só retornaremos às 
12h, sugerimos que tragam um alimento 
em embalagem descartável, que caiba 
no bolso, e possa ser consumido na vol-
ta. Não esqueçam de vestir o uniforme e 
calçados fechados. 

VISITA MUSICAL                      ���� 
As F6 receberam a visita de Marcos 

Ariel, pai do Diogo, da F6MA. As crian-
ças apreciaram diferentes gêneros musi-
cais, com Ariel ao piano, e conversaram 
sobre a profissão de músico, a história 
da MPB e outros assuntos que foram 
surgindo num gostoso papo musical. 

Marcos Ariel, pai do Diogo, F6MA, em visita musical ao Sexto Ano 

27   NICOLAS NICOLAI DE SOUZA TENIUSF1M 
27   GUSTAVO HAVAS VEIGA                      TBT 
28   SIBYLLA CORRÊA R L BOTELHO        TAM 
28   VIVIANE MARTINS ROSA                     AUX 
29   CAROLINA GRINBERG LIMONCIC       TCT 
29   PEDRO ANDRADE B DE MACEDO       TCT 
29   VIOLETA SUAREZ CABRAL                  TBM 
30   LARA LAZOSKI LIBANIO                       TCM 
 

  1   LUIZA SILVEIRA DE MELO GAMA        F1T 
  2   VANESSA PASSOS DA SILVA              PRO 
  3   GABRIEL CORREA B B FAUSTO       F6MB 
  3   BRUNO KEMPER S ALBUQUERQUE   F1T 
  3   RAQUEL SILVA SIMON                         AUX 
 

Aniversários 

de 27/9 a 3/10 


