
"Eu não gosto do barulho da janela" 
Maria Manuela 

"Na minha casa escuto o barulho do 
vento e dos passarinhos" 

Eduardo 

ARANHA NA PRACINHA            ���� 
A Turma da Pracinha iniciou uma pes-

quisa sobre os animais construtores. Na 
lista estão os pássaros, os castores e as 
aranhas. A eleita para o início do estudo 
foi a aranha. Vimos um vídeo sobre elas 
e suas incríveis teias, fizemos com bar-
bante muitas delas e desenhamos diver-
sas aranhas. Também recitamos o trava-
língua: "A aranha, arranha o jarro..." 

Na aula de Expressão Corporal, a Ro-
berta propôs a construção de uma teia 
de tecidos e pôs as crianças para dan-
çar! Fechando a semana, apreciamos 
uma aranha conservada num vidro, o 
que provocou reações de aflição e muita 
curiosidade! 

BICICLETA EM SANTA TERESA ���� 
"A Turma da Bicicleta foi à Santa Te-

resa conhecer o ateliê do Getulio, que 
faz brinquedos de sucata. Ele transforma 

PARA TODOS 
INICIANDO 2011 

Para quem precisa planejar as férias, 
as aulas começam no dia 7 de fevereiro. 

FESTA DE ENCERRAMENTO 
As Festas de Encerramento serão na 

Sala Baden Powell. As do Ensino Funda-
mental sábado, dia 18/12: às 9h, turmas 
do turno da manhã, às 11h as da tarde e 
a do Sexto Ano às 14h. 

A da Educação Infantil, domingo, 
19/12, às 10h. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

CADEIRAS PARA CARRO 
Por causa da exigência do uso de ca-

deirinhas para crianças no carro, alguns 
pais têm pedido para guardá-las na es-
cola. Infelizmente não temos espaço pa-
ra acomodá-las. Contamos com a com-
preensão de todos. 

PIOLHOS 
Surgiram alguns casos de piolho. Co-

mo ainda são poucos, contamos com a 
ajuda das famílias colaborando para que 
não proliferem. Consultem seus pedia-
tras. Para maiores informações, www.
piolho.fiocruz.br ou disque-piolho (21) 
2598-4379, ramal 126. 

DIA DAS CRIANÇAS                  ���� 
A comemoração do Dia das Crianças 

foi muito animada. Inspirados no tema do 
projeto institucional, professores e auxili-
ares adaptaram a história "A Ratinha da 
Cidade e a Ratinha do Campo" e a ence-
naram. As crianças riram a valer, diver-
tindo-se com o enredo e também ao ten-
tarem identificar quem estava caracteri-
zado como personagem. E se esbalda-
ram com a surpresa no final: picolés! 

BRINCADEIRA NA CIDADE         ���� 
Na próxima terça feira, faremos um 

passeio para inaugurar o novo projeto: 
"Bincando pela nossa Cidade". Pretende-
mos explorar os diferentes brinquedos 
com rodas, ideia que surgiu quando o 
Pedro Porto nos trouxe o seu patinete 
com as regras de segurança, acompa-
nhado de uma cartinha de sua mãe, com 
muitas outras ideias para enriquecer o 
projeto. Enviaremos, pelas agendas, um 
pedido de brinquedo com rodas, escolhi-
do pelas crianças, para levarmos ao A-
terro do Flamengo. 

BARULHO NA VASSOURA 
Os livros da coleção Toc Toc, de Lilia-

na Iacocca, vêm despertando a atenção 
da turma para os sons dos diferentes 
espaços da nossa cidade e dos que po-
dem ser escutados em suas casas. Nas 
brincadeiras, as crianças exploram obje-
tos reproduzindo o barulho de obras, car-
ros, liquidificador, chuveiro buscando 
reconhecer os sons, agradáveis ou não. 
 

"Eu não gosto do barulho do trovão" 
Arthur 

"Eu gosto do barulho de fogos" 
Ravi 
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Sr Getulio e a Turma da Bicicleta 



iguais, na mesma direção. A paisagem é 
muito bonita. Vimos, também, uma garça 
que chegou pertinho da gente. Também 
olhamos o Rio Carioca, que chega todo 
sujo e depois é limpo com uma máquina 
antes de ir para o mar.” 

Esse passeio foi lindo!" 
Texto coletivo 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

FESTA PEDAGÓGICA F1 
As turmas do Teletransporte e da Es-

trada estão bastante envolvidas com os 
preparativos. Contamos com a presença 
e animação de vocês para cantar e dan-
çar com as crianças e apreciar suas pro-
duções. Nesta semana, pegamos nosso 
barco para viajar até o litoral de Florianó-
polis, conhecer o Projeto Baleia Franca e 
sua relação com a cidade. Também já 
temos o resultado do segundo turno das 
eleições do mascote de nossas turmas: 
ganhou o Cachorro! 

Esperamos a todos quarta-feira às 8h 
(turno da manhã) e às 16h30 (turno da 
tarde). 

FESTA PEDAGÓGICA F2 
As turmas de F2 estão entusiasmadas 

com a proposta da festa. Não esqueçam 
de marcar, nas agendas: 
Dia 10/11, F2MA às 8h e F2T às 16h30. 
Dia 12/11, F2MB, às 8h. 

SEMANA DE EXPERIÊNCIAS 
As crianças da F2MB estão envolvi-

das com duas experiências. Discutiram 
sobre o que acontece com o óleo usado 
na cozinha e viram, quando juntaram o 
óleo e a água, que não se misturam. 
Conversaram sobre o destino desse óleo 
e concluíram que não devemos jogá-lo 
pelo ralo, lembrando que existem pontos 
de coleta especiais. Rafael nos ajudou 
informando que a loja de sua mãe faz 
essa coleta e doa para a fábrica da Gra-
nado, onde o óleo é transformado em 
sabonete. 

As crianças fizeram, também, uma 
composteira. Vamos observar e registrar, 
acompanhando a transformação dos di-
ferentes matériais. 

PEQUENOS CIENTISTAS 
Como na outra F2, as crianças da 

F2MA ficaram empolgadas com a experi-
ência para descobrir se água e óleo se 
misturam. Descobriram que os dois, ape-

latas, madeiras, tampinhas e plástico em 
trens, bondes, caminhões, pássaros e 
cavalos. Para fazer os brinquedos ele 
usa tesoura, martelo, pregos e tinta. De-
pois da visita, nós fomos lanchar no Par-
que das Ruínas e de lá vimos a Baía de 
Guanabara. Esse passeio foi tão bom..." 

Texto coletivo 

CAJU PARA TINTA E RUA 
“As Turmas da Tinta e da Rua assisti-

ram ao programa “Um pé de quê?", que 
fala sobre o cajueiro. Com quê um caju 
se parece? Com um coração? Com um 
repolho refinado? Com um ovo de pata 
ou com um balão? 

Muitas coisas podem ser feitas com o 
aproveitamento da carne do caju: sopa, 
moqueca, pastel, quibe, coxinha, bobó, 
estrogonofe, paçoca. Podemos fazer so-
bremesas também: pudim, bolo, rocam-
bole e biscoito. 

Podemos subir nos cajueiros porque 
eles são muito grandes. Eles fazem mui-
ta sombra. 

O caju é uma fruta que faz bem à saú-
de da gente. 

Na semana que vem combinamos 
tomar suco de caju e fazer uma salada 
de frutas.” 

Texto coletivo das turmas 

Para a salada, o pedido será colocado 
na agenda. Na próxima terça-feira fare-
mos um passeio ao Aterro do Flamengo. 
O lanche será coletivo. 

TRILHA DA CHUVA                   ���� 
A Turma da Paisagem preparou um 

jogo de trilha. Primeiro as crianças cria-
ram os obstáculos, com avanços e recu-
os, usando a chuva como tema; depois 
numeraram o percurso e capricharam na 
ilustração. Com a trilha pronta, a diver-
são foi garantida! Jogaram várias parti-
das, usando um ou dois dados, e se fa-
miliarizam mais com a sequência numéri-
ca e sua representação. 

NO ATERRO                            ���� 
"Nós, da Turma do Bonde, estamos 

estudando sobre o Aterro do Flamengo e 
fomos fazer um passeio para conhecer 
esse lugar. 

Descobrimos que o parque se chama 
Brigadeiro Eduardo Gomes. Lá, vimos a 
Baía de Guanabara e muitas árvores. 
Tinha Palmeira do Amor, Abricó de Ma-
caco, Figueira e Amendoeira. 

Foi Burle Marx que projetou o jardim 
do Aterro. Lá, tem um monte de árvores 

sar de serem líquidos, não se misturam. 
Essa experiência faz parte de uma inves-
tigação para sabermos porque não jogar 
o óleo de cozinha no ralo e qual é o des-
tino correto para ele. Para dar um colori-
do à atividade, adicionamos anilina à 
mistura inicial e fizemos inusitadas pintu-
ras. 

CADERNO DE PROJETO PARA F2T 
Todos os alunos da F2T precisam tra-

zer um novo caderno de Projeto. Eles 
são vendidos na Papelaria Papel aos 
Pedaços, no Largo dos Leões. 

3, 4, 5 RS 
Depois de tanto pensar e conversar 

sobre tudo que envolve o "Lixo", a F2T 
conheceu algumas palavras com "R" que 
ajudaram a sintetizar o que estamos a-
prendendo com o projeto. Descobrimos 
que esses Rs são bem conhecidos por aí 
e que, a cada pesquisa que fazemos, 
nos deparamos com mais um. Paramos 
em 6 e fizemos um texto coletivo para 
explicá-los a todos. 

“Pratique os 6 Rs: 

Quando falamos sobre o lixo, REPEN-
SAR é fundamental, pois precisamos ter 
consciência dos impactos que ele provo-
ca no ambiente. Pensando e repensando 
sempre, conseguiremos RECUSAR os 
produtos que causam mal a natureza e 
assim, diminuir o seu consumo e produ-
ção. Podemos RECUPERAR e REUTILI-
ZAR ao máximo as coisas que jogamos 
fora, e desta maneira, REDUZIR o volu-
me do lixo que produzimos. Ainda assim, 
o lixo que sobrar deverá ser separado 
corretamente para RECICLAR." 

Texto Coletivo 

RITMO DE FEIRA 
As turmas de F3, F4, F5 e F6 estão, 

mais uma vez, completando um proces-
so repleto de experiências e pesquisas e 
se preparando para a Feira Moderna. 

Neste período, na maior parte do tem-
po trabalhando em grupos, os alunos 
dividem as tarefas, organizam materiais, 
ensaiam para as apresentações e capri-
cham nos cartazes. 

E não tem jeito: nas semanas que an-
tecedem o evento, a rotina fica alterada e 
as tarefas têm seu foco voltado para fina-
lização dos trabalhos. 

Como todo mundo é importante, pedi-
mos que não faltem. 

A Feira será sábado, dia 6 de novem-
bro. 



F3M, F4M, F5M e F6MB de 9h às 10h30. 
F3TA, F3TB, F4T, F5T e F6MA de 11h 
às 12h30. 

ORGANIZANDO O CONHECIMENTO 
As crianças das F3 estão empenha-

das na elaboração das exposições para 
a Feira Moderna. O movimento é dinâmi-
co, pois cada grupo precisa reencontrar, 
nos registros dos cadernos, os conteú-
dos pesquisados para serem incorpora-
dos às explanações. Estão todos muito 
animados. 

TRABALHO DE CAMPO 
O que temos em comum com as árvo-

res? Quando uma planta pode ser cha-
mada de árvore? Que elementos auxili-
am na identificação da espécie? A partir 
de vários questionamentos, as F3 traba-
lham, agora, num viés mais científico 
buscando conhecer as partes que com-
põem um vegetal, suas características e 
outras peculiaridades. Para ampliar os 
olhares, faremos um trabalho de campo. 
Talvez façamos o plantio de mudas de 
árvores. Numa pequena bolsa ou mochi-
la deve vir o lanche individual, de prefe-
rência em embalagens descartáveis, in-
clusive o suco. Lembramos da importân-
cia do uso de repelentes, calçado e rou-

ção de histórias, pista de dança, oficinas 
que estimulam a criatividade, apresenta-
ção dos corais da Sá Pereira e do Solar 
Meninos de Luz e, ainda, uma animada 
apresentação da Escola de Música 
Spanta Neném. Cecília, Raimundo, Fer-
nando e Rosângela esperam nossos 
cantores, uniformizados, para um aqueci-
mento às 9h30. 

ATERRO PARA CRIANÇAS 
Sobre diferentes tipos de roda, ou so-

bre os próprios pés, as crianças de F4 e 
F5 aproveitaram o dia da crianças no 
Aterro do Flamengo. Uma delícia desfru-
tar esse espaço da cidade para fazer 
manobras radicais, brincar e explorar a 
natureza.  

DIA DAS CRIANÇAS F3T          ���� 
No "site", vejam as fotos das F3T no 

Parque da Cidade. 

MINHAS MEMÓRIAS DE LOBATO 
As F4 estão conhecendo, aos poucos, 

a vida do patrono da nossa biblioteca 
com leitura da biografia de Monteiro Lo-
bato escrita de forma divertidíssima por 
Luciana Sandroni. Em meio aos prepara-
tivos para a Feira Moderna, estamos 
conseguindo abrir um espaço bacana 
para a literatura! 

SANTA MARTA E VALE ENCANTADO 
Depois de feriados e comemorações, 

a F5T tentou organizar os registros dos 
últimos passeios feitos no caderninho de 
campo. Nesse clima de resgatar um pou-
co do que vivemos, tentamos buscar se-
melhanças, diferenças, e relações entre 
as duas comunidades: o Santa Marta e o 
Vale Encantado, com um olhar mais dis-
tanciado e um pouco mais de leitura e 
informação. A proposta rendeu muita 
conversa. Para o Vale Encantado, a me-
ninada ainda criou algumas apresenta-
ções: 

Keila e a F3TA 

pas adequados para uma trilha. Quem 
quiser pode levar uma garrafinha de á-
gua. 
 

Dias dos passeios: 
F3TA, segunda-feira, Pedra Bonita 
F3TB, terça -feira, Pedra Bonita 
F3M, quarta-feira, Trilha da Saudade 

REBOLA FUTEBOL CLUBE       ���� 
A F3TA recebeu uma visita muito es-

pecial. Keila, também conhecida como 
Keka, mãe da Tatiana, veio nos contar 
sobre sua relação com o esporte. Vimos 
algumas imagens do Rebola Futebol Clu-
be, time formado apenas por mulheres, 
do qual faz parte e, até hoje, joga, se 
diverte e faz novos amigos. A meninada 
que, volta e meia, entra em conflito na 
hora de bater o time, e também durante 
o jogo, ouviu os comentários da jogadora 
que ocupa a função de meio de campo e 
já pensa em fazer, na escola, o Rebola 
Júnior. Valeu Keka! 

APRESENTAÇÃO DO CORAL 
Sábado, dia 30, Spantinha e Fábula 

celebram o mês das crianças com muita 
brincadeira ao ar livre na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, Parque do Cantagalo. Várias 
atrações completam uma programação 
muito especial: feiras orgânicas, conta-



RAP Encantado 

No Vale Encantado, 
apesar do nome, 
nem tudo é encanado. 
O esgoto é maltratado 
Saneamento Básico péssimo. 
'Ih, tamo ferrado' 
porque o nosso povo 
está é enganado 
Lá no Alto é maravilhoso! 
Diz o homem todo orgulhoso. 
Na verdade, lá é um lugar isolado, 
com uma pitada de encantado, 
só existem pessoas humildes 
lá no alto do Alto. 

João, Rafael, Eduarda e Antonia 

PARABENS PELÉ                     ���� 
Quarta-feira a F5T participou de uma 

gravação para o programa Globo Espor-
te, que será exibida sábado por volta de 
12h30. O VT deve encerrar o jornal, em 
homenagem a Pelé, que está fazendo 70 
anos. 

Esteve presente Carlos Alberto Tor-
res, Capitão do Tri, Copa de 70, parceiro 
e amigo de Pelé. 

As crianças fizeram muitas perguntas, 
mostraram seus conhecimentos sobre o 
esporte, se divertiram e aprenderam bas-
tante. Carlos Alberto finalizou o encontro 
falando com nossos jogadores mirins 
sobre a violência e a importância do res-
peito aos colegas do time adversário. 

GEOGRAFIA NA FEIRA 
Jogos de tabuleiros, elaboração de 

textos, cartazes, simulação de um vul-

cão, pesquisa de imagens, quebra-
cabeça de placas tectônicas... as F6 se-
guem trabalhando na preparação das 
atividades e apresentações para a Feira 
Moderna. 

COMPOSTAGEM NA F6 
Estudando o tratamento de resíduos 

sólidos, o lixo da cidade e os planos futu-
ros para o melhor aproveitamento da 
enorme quantidade de lixo ( 9 milhões de 
toneladas por dia na cidade do Rio de 
Janeiro) os alunos das F6 observaram 
que para o lixo orgânico a melhor solu-
ção é a compostagem, que reduz o gasto 
de energia com o transporte e oferece 
destino mais adequado e ecológico. As 
turmas construíram uma pequena com-
posteira, onde depositarão os restos do 
lanche do recreio. Na próxima semana 
construirão um minhocário, para compa-
rar o processo de decomposição da ma-
téria orgânica num ambiente com e sem 
minhocas. 

EMAILS NAS F6 
Aproveitamos a Feira Moderna para 

usar o email nas F6. 
Fizemos a lista com os endereços dos 

alunos. Alguns professores têm recebido 
e devolvido os materiais produzidos fa-
zendo comentários. 

Essa estratégia, além de estreitar as 
relação, dá agilidade ao trabalho e de-
senvolve habilidades importantes ligadas 
à comunicação em meio eletrônico. 

Para garantir maior eficiência da inici-
ativa, gostaríamos de pedir aos pais uma 
dose de estímulo, temperada com super-
visão, especialmente para os alunos que 

ainda estão iniciando o uso. 

GEOMETRIA NAS F6 
No último dia 8, encerramos a semana 

de forma muito especial. Recebemos a 
visita dos licenciandos em Matemática 
do UNIFESO, que realizaram uma oficina 
de Geometria construindo sólidos geo-
métricos com canudos. A aula foi diferen-
te e divertida e conseguimos relembrar 
alguns conceitos vistos no primeiro tri-
mestre. 

DE TODOS 
O REINO DO MAR SEM FIM 

Adriana Schineider, atriz e diretora 
teatral, mãe da Flora nossa ex aluna está 
em cartaz com o espetáculo, "O Reino 
do Mar Sem Fim", no Teatro do Jockey, 
até 28/11, sábados e domingos. Vale a 
pena conferir! 

LITERATURA 
Até 24 de outubro, o Museu da Repú-

blica será cenário da 10ª Primavera dos 
Livros, o maior encontro de editoras in-
dependentes do país, com oficinas e lei-
turas. Veja a programação em www.
primaveradoslivros.com.br 

AVENTURA PELO CORPO HUMANO 
O projeto Ciência para pequenos curi-

osos, parceria entre o Museu da Vida - 
Fiocruz e o Instituto de Ciências Biomé-
dicas da UFRJ, prepara uma série de 
atividades sobre o corpo humano para a 
Semana Nacional de Ciencia e Tecnolo-
gia no Aterro do Flarnengo (altura da 
Rua Ferreira Viana), de 21 a 24 de Outu-
bro, de 9h às 17h. Mais informações: 
3865-2130 / 3865-2113 / www.
museudavida.fiocruz.br 

IPOD PERDIDO 
Rosa, da F6MB, perdeu seu Ipod Tou-

ch na escola. 
Ele está numa capa roxa, com laço 

verde, e na capa interna tem estrelas. 

Carlos Alberto Torres com a F5T 

25   ANTONIA RUBIN ROLY                          TCT 
25   TIAGO AZEVEDO ZALUAR MATTOS F6MB 
25   VICENTE RUBIN ROLY                          TDT 
26   JANAINA DE LIMA                                  PRO 
27   HENRIQUE BRUM TEIXEIRA SOARESF3TA 
29   GIOVANNA GRAND SZULDZYCER      PRO 
29   ANTONIO BENTO DE O BARBALHO    F1T 
31   JOAO PEDRO LIMA MUNIZ                    F4T 
 

Aniversários 

de 25 a 31/10 


