
sa cidade, a Turma do Jacaré participou 
de atividades "quentes e gostosas". Pri-
meiro as crianças, uma de cada vez, es-
quentaram giz de cera no fogo da vela, 
acompanhadas da professora. Depois, 
observaram a Vanessa derretendo o 
chocolate, na água quente, para comer 
com banana. Durante as atividades, as 
crianças perceberam a transformação, 
experimentaram sabores e aprenderam 
que com fogo não se brinca. 

HISTÓRIA NA VASSOURA 
As crianças da Turma da Vassoura 

conheceram a história "Com a maré e o 
sonho", de Ninfa Parreiras. Inspirados 
nas ilustrações, nossos pequenos se 
envolveram com o enredo participando 
de brincadeiras em que foram incentiva-
dos a dramatizar pequenas passagens 
dessa história. Com entusiasmo, repro-
duziram o barulho do mar e o do vento 
nos coqueiros. 

BICICLETA NA LAGOA 
No dia 19, terça-feira, faremos um 

passeio a Santa Teresa para conhecer o 
atelier do Getúlio, artesão que trabalha 
com sucatas, aproveitando a relação das 
características de seu trabalho com as 
conversas que tivemos sobre o reapro-
veitamento do lixo da Baía de Guanaba-
ra. Depois iremos ao Parque das Ruínas 

PARA TODOS 
FERIADOS 

Dia 11, segunda feira, é dia letivo na 
Sá Pereira. Na terça, feriado de N.S. A-
parecida e na sexta, Dia do Professor, 
não haverá aula. 

MATRÍCULAS 2011 
Agradecemos a todas as famílias que 

reafirmam sua confiança na Escola com 
a renovação da matrícula. Essa parceria 
tem sido importante na construção de um 
espaço pedagógico comprometido com 
uma incessante busca de aperfeiçoa-
mento e de melhoria do atendimento às 
crianças. 

As turmas de Educação Infantil e En-
sino Fundamental I estão praticamente 
completas para 2011, aguardando ape-
nas a resposta de algumas pessoas que 
nos procuraram para novas matrículas e 
a conclusão do processo de avaliação e 
convivência dos candidatos ao Ensino 
Fundamental. 

Como ainda temos vagas para o Sex-
to Ano, contamos com a ajuda dos pais, 
professores, alunos e ex-alunos compar-
tilhando essa informação entre amigos, 
já que a nossa parceria e o retorno posi-
tivo do trabalho têm sido nossas únicas 
estratégias de divulgação. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FESTA NO PARQUE DA CIDADE 
"Santa Clara clareou... 
...Vai chuva, vem sol..." 

 

Estamos torcendo para que amanhã 
esteja claro e sem chuva para que pos-
samos compartilhar momentos agradá-
veis cantando, ouvindo histórias e fazen-
do arte em contato com a natureza de 
nossa cidade. 

Esperamos as turmas do turno da ma-
nhã às 9h e as da tarde às 11h. Será 
fácil nos encontrar. Estaremos no come-
ço da subida, do lado esquerdo, depois 
dos brinquedos. 

É importante lembrar que não é permi-
tido levar animais e que precisamos dei-
xar o parque limpo depois das oficinas 
de arte. 

Passar e levar um repelente é uma 
providência importante, principalmente 
para os mais alérgicos. 

Caso chova, cancelaremos o evento. 
Para evitar desencontros, pedimos a 

todos que não saiam de casa sem dar 
um olhada no site da escola. 

TURMA DO JACARÉ                 ���� 
Empolgada com os bombeiros de nos-
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brinquedos feitos com a borracha natu-
ral. Depois, ofereceu massa de modelar 
às crianças e, numa animada oficina, 
confeccionamos uma grande seringueira. 
Atenta e interessada, a meninada se ani-
mou para compartilhar o que aprendeu 
com seus parceiros da Turma da Rua. 
Alguns já conheciam a árvore e puderam 
complementar com mais informações e 
curiosidades. O encontro foi recheado de 
trocas e bate papo. Reunidos no salão, 
os grupos se organizaram e cada criança 
falou um pouquinho: 
 

“Da seringueira, escorre um leitinho 
branco que se chama seiva.” 
 

“É desse leitinho que sai a borracha.” 
 

“Podemos encontrar essa borracha 
nos sapatos, nos pneus dos carros e 
também em brinquedos.” 
 

“O moço que faz o corte nesta árvore 
para tirar a seiva, se chama seringueiro.” 
 

“O seringueiro usa um chapéu com 
uma vela para iluminar o caminho dele 
porque quando ele vai trabalhar, ainda 
nem amanheceu.” 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

A HORA DO VOTO! 
Depois de prepararmos, uma urna, as 

cédulas, os alunos das Turmas da Estra-
da e do Teletransporte votaram em um 
dos animais do livro "É o maior" para ser 
o mascote das nossas turmas. Antes, 
cada criança apresentou para o grupo o 
bicho que escolheu, defendendo sua es-
colha e, dessa forma, procurando con-
vencer outros eleitores a votarem em seu 
candidato. Quem terá recebido mais vo-
tos? O resultado, só na semana que vem. 

DECOMPOSIÇÃO 
Na F2T, conversamos sobre o tempo 

de decomposição de alguns materiais e 
sobre a importância dessa informação. 
Assim, quando possível, poderemos 
comprar um produto avaliando melhor a 
sua embalagem. E teremos mais consci-
ência do que acontece com o lixo que 
produzimos. 

Como queremos aprofundar o assunto 
segue, no caderno de Projeto, uma pes-
quisa sobre reciclagem e outras iniciati-
vas na busca de soluções sustentáveis 
para o lixo. 

 

para lanchar e apreciar a vista da baía. O 
lanche será coletivo. 

Para dar continuidade ao projeto 
"Pelas águas da cidade", a Turma da Bici-
cleta agora vai pesquisar sobre algumas 
lagoas que fazem parte da cidade, espe-
cialmente a Lagoa Rodrigo de Freitas. 

PONTE JAPONESA                   ���� 
A Turma da Pracinha passou a sema-

na ouvindo a história "Linéia nos jardins 
de Monet". A cada dia, uma parte da his-
tória foi sendo contada gerando muita 
expectativa para conhecer a casa de Mo-
net e, principalmente, a ponte japonesa, 
representada na capa. 
 

"Esse livro tem ponte, lago e flores" 
Maria Moletta 

"Tem uma ponte onde o Monet plan-
tou mais flores" 

Lucca 
"Linéia está feliz na ponte" 

Ana 

CANTA PAISAGEM! 
Muita cantoria tem alegrado nossas 

tardes! As músicas "Abre a torneira", 
"Tempestade", "Chuva" e "Gotas", de 
Ana Moura, estão na ponta da língua e 
têm nos auxiliado nas pesquisas sobre o 
ciclo da água: Como se formam as nu-
vens? Que caminhos a água percorre? 
Quem quiser cantar em casa é só entrar 
no "site" da escola, clicar em Músicas, 
escolher o álbum "Terra, fogo, água e ar" 
e aproveitar. 

O QUE É UM ATERRO? 
Por que será que o Parque do Fla-

mengo é também conhecido por Aterro 
do Flamengo? O que é um aterro? 

Para descobrir respostas para essas 
perguntas, a Turma do Bonde voltou no 
tempo e buscou, por meio de fotografias 
antigas, internet, DVDs e livros, informa-
ções sobre a construção do parque. Ago-
ra, estamos tentando solucionar outra 
questão: Por que fizeram o Aterro? 

Para casa, as familias têm o desafio 
de pesquisar e enviar algumas curiosida-
des sobre o Parque. 

RESPEITÁVEL SERINGUEIRA     ���� 
A Turma da Tinta recebeu a visita de 

Shirley, mãe de Isabel e Mariana Baron. 
Ela nos contou que no Acre, onde nas-
ceu, tem muitos seringais. Falou sobre 
as seringueiras e o processo de extração 
da borracha. Para ilustrar a conversa, 
trouxe uma miniatura da árvore e alguns 

BANANA BRANCA, VERDE, PRETA 
Depois de colocar uma casca de ba-

nana presa num pote transparente no dia 
15/9, a cada dia a F2T se surpreende 
com o que está acontecendo lá dentro. 

Primeiro, surgiram alguns fios bran-
cos, como se fossem algodão, em algu-
mas partes. Aos poucos, coisas verdes 
surgiram e o pote ficou suado. Agora, a 
casca está preta, fininha e com pedaços 
das coisas verdes espalhadas nela e 
pelo pote..... Eca! O que está acontecen-
do? 

Já sabemos que tem muita vida, como 
os fungos. Ele mesmo, o famoso mofo. 
Como disse Rafaela, igual ao que acon-
tece com o pão! 

Esses seres ficam pelo ar e estão se 
multiplicando, se alimentando e se repro-
duzindo. Como estão em maior quantida-
de do que o normal, vão ficando cada 
vez mais aparentes aos nossos olhos. 
Também já sabemos que a casca da 
banana é um material orgânico. Como 
bons pesquisadores e curiosos, algumas 
crianças se dispuseram a pesquisar mais 
sobre o assunto e estamos aguardando 
as respostas! 

TROCA-TROCA A VISTA 
Depois de algumas dúvidas quanto à 

vontade de participar ou não, e qual ob-
jeto trocar, amadurecemos a ideia e a 
F2MA resolveu exercitar o desapego. 
Durante a semana as crianças trouxeram 
os objetos e prepararam anúncios em 
seus cadernos. Conversamos sobre a 
melhor data e resolvemos esperar a se-
mana de feriados passar para termos a 
turma toda presente nesse dia que tem 
tudo para ser especial. 

APRECIANDO BERNI 
A F2MB apreciou uma obra de Antoni-

o Berni, artista argentino que trabalha 
com lixo, e se inspirou para produzir um 
texto sobre a imagem. Cada criança trou-
xe várias ideias para uma discussão. 
Depois de aquecer a imaginação, cada 
um começou sua produção prestando 
atenção a muitos aspectos como sinais 
de pontuação, letra maiúscula etc. A-
guardem as histórias na festa pedagógi-
ca! 

DIA DA CRIANÇA F2 E F3 
Na quarta-feira, as turmas F2MA, 

F2MB, F3TA, F3TB, cada uma em seu 
turno, comemorarão o dia das crianças 
no Parque da Cidade, com muita brinca-



deira e um delicioso piquenique. Todos 
devem vir com repelente, e roupas e cal-
çado confortáveis. O lanche será coleti-
vo, mas em embalagens pequenas e 
descartáveis que possam ser transporta-
das pelas próprias crianças. Tragam mui-
ta disposição para um dia que promete. 

ÁRVORES DOS BAIRROS 
O estudo das F3 sobre as árvores es-

tá a todo vapor! Divididas em grupos, 
focaram na pesquisa das árvores por 
bairros ou regiões. As crianças estão 
muito envolvidas. Para o próximo passo, 
vamos contar com a ajuda dos pais. Pre-
cisamos de caixas de papelão como as 
de sapato, roupa, bolsa etc. 

PASSEIO PÚBLICO E PÇA PARIS   ���� 
A F3TA visitou o Passeio Público e a 

Praça Paris. Além do cunho histórico, a 
importância desses passeios consistiu, 
também, na apreciação das amendoeiras 
tombadas na Praça Paris. 
 

“Chegamos ao Passeio Público e logo 
vimos o medalhão no portão, com D. Ma-
ria I e D. Pedro III talhados. Quando en-
tramos, encontramos uma amendoeira 
gigante e o busto de Mestre Valentim. Lá 
dentro, ainda há obras de Mestre Valen-
tim, como o Chafariz dos Jacarés, tam-
bém conhecido como Fonte dos Amores; 
as duas pirâmides e os quiosques. As 
primeiras árvores que lá foram planta-
das, felizmente, estão no lugar: manguei-
ras, oitis e amendoeiras. Durante nossa 
caminhada, encontramos outras árvores 

delicioso piquenique e muita brincadeira. 

ATERRO SOBRE RODAS 
As F4 e F5, em seus turnos, comemo-

rarão o dia das crianças de um jeito dife-
rente. Cada criança pode trazer patins, 
bicicleta ou skate para a nossa aventura. 
Também teremos bola, jogos e muitas 
árvores para brincar. Todos devem vir 
com roupa e calçado confortáveis, prote-
tor solar, equipamentos de segurança, 
caso sejam necessários, uma garrafinha 
de água individual e muita disposição. O 
lanche será coletivo, mas em embala-
gens pequenas e descartáveis, que pos-
sam ser transportadas pelas próprias 
crianças. 

DIVISÃO E GEOMETRIA 
Além do aprendizado da técnica da 

divisão, as crianças das F4 se divertiram 
com uma atividade diferente na aula de 
Matemática. 

Com as embalagens, trazidas de ca-
sa, olharam e pensaram: 
 

“Quantos lados essa embalagem 
tem?” 

“Como ela foi montada?” 
“Que figuras geométricas aparecem?” 

 

Com a régua, mediram, desenharam e 
analisaram semelhanças e diferenças 
entre as formas encontradas. 

Depois, ainda conversamos: 
 

“O que é então, um quadrado? E um 
triângulo?” 

“O que é um paralelograma?” 

F3TA e F3M em buscas das árvores tombadas em nossa cidade  

que já conhecemos: pau-mulato, pau-
brasil, pau-ferro, flamboyant, figueiras e 
ipê. Ficamos em dúvida quanto à espé-
cie de algumas árvores: seriam sumaú-
mas ou chichás? O tronco era idêntico 
ao da sumaúma, e o fruto, ao do chichá. 
Qual será? Brincamos de passar através 
do tronco de um fícus enorme. Fizemos 
de conta que era um portal mágico. 

Mas afinal, vocês sabem o que era o 
Passeio Público antes de tornar-se esse 
belo jardim? Era uma lagoa muito fedida, 
em que se jogavam os dejetos da popula-
ção. Como estavam espalhando doenças 
pela cidade, resolveu-se então aterrar a 
lagoa. A terra usada para isso foi retirada 
do morro das Mangueiras, que estava 
sendo demolido. Ele ficava lá perto. Essa 
é a história do passeio público” 

Texto coletivo, F3TA 

PASSEANDO NOS JARDINS      ���� 
As crianças da F3M adoraram conhe-

cer nossos jardins. No Passeio Público, 
encontramos umas das maiores amen-
doeiras da cidade. Todos ficaram extasi-
ados com a sua exuberância. Visitamos, 
também, o "Senhor Baobá", que apesar 
da idade dá um show de grandeza e vita-
lidade. Esse parque é um projeto do 
Mestre Valentim e ainda guarda outras 
importantes obras suas, que apreciamos 
de perto. Seguimos para a Praça Paris 
onde contemplamos o conjunto de amen-
doeiras tombado pelo Patrimônio Históri-
co e fomos surpreendidos pela reinaugu-
ração do chafariz da praça. No mais, um 



“E um quadrilátero?” 
 

Com essas questões e muitas outras 
outras, nossos pequenos fazem desco-
bertas e aprendem alguns conceitos da 
geometria. 

FEIRA MODERNA 
A meninada das F5 está levando um 

envelope com textos que deverão ser 
lidos e estudados para a organização 
dos trabalhos na Feira Moderna. Cada 
grupo terá um envelope diferente, refe-
rente ao seu tema de estudo. Com os 
textos informativos, as crianças levam 
um roteiro que ajudará com dicas e su-
gestões. Contamos com a ajuda das fa-
mílias para incentivá-las e esclarecê-las 
quando necessário. 

VERÍSSIMO E O LIXO 
Henrique e Luna, pais de ex-alunos 

queridos, integrantes do grupo Atmosfe-
ra, fizeram uma leitura divertida da crôni-
ca "O lixo", de Veríssimo, para as F4 e 
F5 dos dois turnos. Os alunos da F5 ain-
da puderam conversar sobre esse gêne-
ro que vem sendo estudado pelas tur-
mas. De manhã, ao saberem que Luna, 
além de excelente leitora, dedica-se tam-
bém ao canto, pediram ao Antônio, da 
F5M, que a acompanhasse ao piano, 
formando um duo pra lá de especial. A 
criançada agradece o presente! 

DIREITOS HUMANOS NA F5T 
Estudamos o que anda meio escondi-

do nesta cidade, ou ainda o que não 
queremos enxergar, mas sem perder de 
vista as relações desse cotidiano com 
questões maiores, mais universais. É 
com essa intenção que andamos conver-
sando sobre a nossa condição humana e 
inevitável foi trazer a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. Depois de 
uma leitura compartilhada e boas conver-
sas, a turma se dedicou a preparar carta-
zes comunicando parte da reflexão. Es-
colheram temas que se relacionavam 
com os artigos destacados e desenvolve-
ram as suas ideias a partir das vivências, 
leituras, filmes que já experimentaram. 
Foi um ótimo exercício, também, para a 
familiarização com esse tipo texto, ainda 
pouco explorado pelas crianças. 

BOLETINS DAS F6 
Entregamos, nas Tribos desta sema-

na, os boletins com a avaliação do se-
gundo trimestre. Todos puderam compa-
rar os conceitos e observações dos pro-
fessores com a autoavaliação que fazem 

de seu aproveitamento e empenho, e 
refletir sobre os esforços que precisam 
fazer nessa reta final. Mais amadureci-
dos, parecem ter mais recursos para es-
se processo de avaliação e planejamento 
pessoal e de grupo, traçando metas para 
aperfeiçoar suas posturas como estudan-
tes. 

PASSEIO DAS F6 
Segunda-feira é dia de passeio para 

as F6. 
Preparem a mochila com o lanche 

reforçado e toalha de banho, separem o 
calçado mais seguro e confortável para a 
caminhada, vistam a roupa de banho e 
se protejam com filtro solar. 

A previsão do tempo não é das melho-
res, mas só adiaremos o passeio se cho-
ver muito na noite de domingo. 

Aí o recheio da mochila vai mudar: dia 
de aula, normal, na escola. 

GEOGRAFIA 
Começamos a nos organizar para a 

Feira Moderna. Formamos os grupos de 
trabalho e selecionamos os temas que 
serão desenvolvidos ao longo das próxi-
mas semanas: Sistema Solar, Movimen-
tos da Terra e Estações do Ano, Placas 
Tectônicas, Estrutura da Terra, Terremo-
tos e Tsunamis e Vulcões. A partir dessa 
seleção, cada grupo começou a planejar 
a forma como pretende apresentar e a-
bordar essas temáticas. 

FLATLAND 
Uma dica bacana da Luciane, profes-

sora de Matemática, é o livro Flatland: "A 
Romance of Many Dimension", de Edwin 
A. Abbott, disponível no "site" books.
google.com.br/books. Nesse livro, escre-
vendo como "um quadrado", Abbott usou 
o mundo bidimensional fictício de Fla-
tland para oferecer observações sobre a 
sociedade. Além disso, o livro nos faz 
refletir muito e viajar ao fazer uma impor-
tante análise sobre as dimensões. 

DE TODOS 
UM MUNDO DE PAIS 

José Inácio Parente, pai do nosso ex-
aluno Lourenço e tio da Maria Rita, F4M, 
nos convida para a exposição "Um Mun-
do de Pais" com 52 painéis de fotografi-
as sobre pais, filhos e famílias de mais 
de 20 países, além de 12 fotografias anti-
gas de família (1880 a 1920), montando 
um contraponto e servindo como referên-
cia das mudanças no núcleo familiar e na 
paternidade neste século. De 18 de se-
tembro a 16 de outubro, no Centro de 
Visitantes do Jardim Botânico. 

Henrique, Luna e a F4M 

12   RAFAEL MARTINS RODRIGUES           F1T 
12   SANDRA DE SOUZA JANUÁRIO          AUX 
12   RITA DE CASSIA C DE OLIVEIRA        PRO 
12   ROSANGELA M DE OLIVEIRA CALDASPRO 
13   ANDREA DE REZENDE TRAVASSOS AUX 
13   FRANCISCO CANDIOTA BEVILAQUAF6MB 
15   SOFIA BASTOS PALATNIK                    TCT 
 

Aniversários 

de 11 a 17/10 


