
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FESTA NO PARQUE DA CIDADE 
Escolher o Parque da Cidade para 

a festa pedagógica deste semestre 
teve como objetivo ocupar esse es-
paço esquecido de nossa cidade. 
Muitos de nós guardamos lembran-
ças de momentos felizes de nossa 
infância passados ali. Pais e profes-
sores puderam revivê-los junto a 

PARA TODOS 
DIA DO PROFESSOR 
Amanhã, sexta-feira, 15 de outu-

bro, é dia dos professores, feriado 
escolar. Por isso o Informe está cir-
culando hoje, quinta-feira. 

FESTA DE ENCERRAMENTO 
Neste final de ano, teremos quatro 

festas de encerramento: a da Educa-
ção Infantil, a do Ensino Fundamen-
tal I - Manhã, a do Ensino Funda-

mental I - Tarde e a do Ensino Fun-
damental II. Reservamos os dias 18 
e 19 de dezembro na Sala Baden 
Powell. Como os espetáculos ainda 
estão em produção, não consegui-
mos decidir qual o dia e horário mais 
adequado para cada um deles. O 
trabalho de montagem dos cenários 
será o critério. Pedimos aos pais que 
reservem as duas datas em suas 
agendas até que a gente possa se 
posicionar com maior segurança. 
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  seus filhos e alunos. O tempo não 
era nada animador, mas resolvemos 
arriscar. No meio de muitas nuvens, 
veio o sol. A Pereirinha, reunida no 
gramado verdinho, cantou, dançou, 
trabalhou e se divertiu nas oficinas 
e, quando a festa estava quase para 
terminar... veio uma chuva fina e ge-
lada que colocou todo mundo às car-
reiras para fora do Parque. 

PASSEIO PARA A VASSOURA 
Depois da gravação de alguns 

sons, que ouvimos nos arredores da 
escola, pretendemos ampliar nossa 
pesquisa sonora, passeando na La-
goa, sexta-feira, dia 22, para captar 
novos "barulhos" da cidade. O lan-
che será coletivo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

DIA DAS CRIANÇAS 
Ainda bem que resolvemos confi-

ar em São Pedro, mesmo com a pre-
visão de chuva. Os passeios de F1, 
F2 e F3 foram uma delícia, com di-
reito a sorvete na volta para escola. 
Economizaremos nas palavras para 
falar com as imagens. 

PRAIA? 
Na reunião de pais, anunciamos 

que a Festa Pedagógica seria na 
praia do Leme, no dia 27 de outubro, 
às 8h para Turma da Estrada e às 
16h30 para Turma do Teletranspor-
te. As datas e horários estão manti-
dos mas, com o calendário apertado 
e a insegurança da previsão do tem-
po, resolvemos que a festa será na 
escola, o clima litorâneo estará ga-
rantido de um jeito diferente. Em 
breve, um convite especial, feito pe-
las crianças, chegará em casa. 

PRACINHA 
A Festa Pedagógica das F2 co-

meçará na pracinha do Largo dos 
Leões e terminará na escola com 
apreciação de uma exposição que 
está repleta de cacarecos que ga-



nharam outro status depois de artis-
ticamente organizados . Dia 10 de 
novembro, F2MA às 8h e F2T às 
16h30. Dia 12 de novembro, F2MB, 
às 8h. Caso chova a festa será ape-
nas na escola. 
FEIRA MODERNA 
A Feira Moderna foi adiada para o 

dia 6 de novembro. Atenção aos ho-
rários: 
 

F3M, F4M, F5M e F6MB de 9h às 10h30. 
 

F3TA, F3TB, F4T, F5T e F6MA de 11h 
às 12h30. 

JOÃO, O GARI 
"Na semana passada, nós da F4T 

recebemos a visita do gari João, que 
trabalha na rua Miguel Pereira. 

Ele respondeu a várias perguntas 
que nós fizemos: “O que é preciso 
para ser gari?” Que tipo de lixo você 
mais encontra nessa rua?” “Quantas 
horas você trabalha por dia?” E mui-
tas outras. 

Ele nos contou que é gari há 16 
anos e que desde pequeno tinha es-
se sonho, de ser gari. Contou tam-
bém que adora esse trabalho e que 
a vida dele mudou para melhor 
quando ele virou gari. 

João também contou que sofreu um 
acidente no caminhão e por isso não 
anda mais nele, só trabalha na rua. 

Adoramos a visita de João. Ele 
nos contou coisas legais e foi muito 
interessante." 

Pedro Galvão e Giovana 

  



FESTA E FEIRA 
As F5 e F6 já receberam os textos 

das festas de encerramento. As F5, 
que tradicionalmente comandam o 
espetáculo das turmas do Funda-
mental I, já fizeram a leitura e estão 
iniciando a escolha dos persona-
gens. "Te encontrar pela cidade" é o 
título que pegamos emprestado da 
música do Caetano "Procurando por 

você", que faz parte da trilha sonora 
do texto escrito por Helena, profes-
sora de Teatro, com a colaboração 
de toda a equipe. As F6, receberam 
uma adaptação de Tribobó City, de 
Maria Clara Machado, e se diverti-
ram muito com a primeira leitura fei-
ta por um grupo de professores. A-
gora, vamos ao trabalho. Nesses 
tempos de preparação para a Feira 

Moderna e para a festa de encerra-
mento ninguém pode pensar em fal-
tar à escola! 

F6 NA PRAIA DO PERIGOSO 
Segunda-feira as F6 fizeram um 

passeio à Barra de Guaratiba. En-
frentamos o tempo frio e nublado, 
atravessamos uma trilha acidentada 
até chegarmos numa praia linda e 
quase deserta. Uma verdadeira a-
ventura, como disseram nossos pré-
adolescentes. Hoje, na Tribo da 
F6MA já avisaram: "queremos mais!" 

18   THEO BIANCHI REZENDE                    TBM 
20   VALENTINA GORI                                 F3TA 
21   JULIA PIRES DOMINGUES                   PRO 
21   SAMIA NASCIMENTO DE AGUIAR       F5M 
22   FLAVIA MOREIRA DA SILVA                AUX 
22   JOAO TEIXEIRA ESTELLITA LINS        F5T 
22   GUILHERME LEON RODRIGUES         F4M 
23   ELISA SILVA PETERSON                      TCM 
24   JOSUÉ SAMPAIO M SANTANA          F2MB 
 

Aniversários 

de 18 a 24/10 


