
chamos pipoca, bolo, suco, banana, uva, 
polvilho e sanduíche. Vimos o helicópte-
ro e ele fez um barulho altão. Ouvimos o 
som dos passarinhos e da obra da Árvo-
re de Natal da Lagoa. A gente se pendu-
rou nas árvores e brincou na bicicleta: 
ela faz trim trim! Encontramos os guar-
das no carrinho e tocamos a buzina do 
carro deles. Também fomos à casa dos 
pescadores e vimos muitos peixes e um 
monte de siri, um agarrado no outro. Foi 
um passeio divertido!.” 

Texto coletivo 

JACARÉ SOBRE RODAS           ���� 
Envolvidas com o novo projeto, 

"Brincando pela nossa cidade", as crian-
ças da Turma do Jacaré trouxeram seus 
brinquedos com rodas preferidos para o 
passeio no Aterro. Experimentaram an-
dar em alta velocidade com suas bicicle-
tas, velocípedes e patinetes. Entre uma 
parada e outra, para recuperar o fôlego, 
conversamos sobre as regras de segu-
rança e sobre as sinalizações da ciclovia. 

Foi uma tarde encantadora! 

CONTANDO E RECONTANDO     ���� 
"A dona aranha subiu pela parede..." 
Observando as aranhas, a Turma da 

Pracinha descobriu que elas possuem 
quatro pares de pernas e que algumas 

PARA TODOS 
PIOLHOS NÃO! 

Mais uma vez, registramos a necessi-
dade de tratarmos com seriedade a 
questão dos piolhos. São muitos os que 
têm entrado em contato, indignados e 
desanimados com o fato de seus filhos 
chegarem em casa com piolhos adultos 
na cabeça depois de longas sessões de 
medicação e catação. O feriadão é um 
momento de mais tranquilidade para que 
todos se dediquem a esse tratamento 
que sabemos ser trabalhoso e demora-
do, porém absolutamente necessário. 

CORAL DA SÁ PEREIRA 
Amanhã o Coral da Sá Pereira se a-

presenta num evento promovido pelo 
Spantinha e pela Fábula, para celebrar o 
mês das crianças, no Parque do Canta-
galo, Lagoa Rodrigo de Freitas. A pro-
gramação inclui contação de histórias, 
pista de dança, oficinas e apresentações 
musicais. Cecília, Raimundo, Fernando e 
Rosângela esperam os alunos das F4, 
F5 e F6 que participam do Coral, unifor-
mizados, para um aquecimento às 9h15. 
O evento é gratuito e todos os alunos da 
escola estão convidados. No ano passa-
do foi uma oportunidade muito especial 

para quem pôde estar presente. 

FERIADO 
A próxima terça-feira é feriado de Fi-

nados. Na segunda-feira, não haverá 
aula. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

NA LAGOA TEM... 
Depois de muito envolvimento com as 

pesquisas sobre a Baía de Guanabara, a 
Turma da Bicicleta tem se interessado 
pelas águas das lagoas, especialmente a 
Rodrigo de Freitas. Muitas questões an-
dam despertando a curiosidade da meni-
nada: 
 

"A lagoa é muito funda" 
Violeta 

"Na lagoa tem planta e peixe" 
Pedro 

"Será que tem jacaré?" 
Cristian 

Pedimos aos pais que enviem, sema-
na que vem, um cabo de vassoura, uma 
garrafa pet de dois litros e dois potes de 
iogurte para atividades de artes. 

O PASSEIO DA VASSOURA      ���� 
“Quando nós chegamos à Lagoa, lan-
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O passeio ao Aterro foi transferido 
para quinta-feira. O lanche será coletivo. 

PROJETOS DO BONDE 
Depois de conhecer o Aterro, as crian-

ças da Turma do Bonde estão pesqui-
sando sobre a vida de Burle Marx, que 
projetou os jardins do parque, e realizan-
do um grande desafio: em grupos, estão 
desenhando pequenos projetos para a 
criação de seus próprios parques. São 
várias etapas que exigirão muito empe-
nho da meninada. 

TURMA DA TINTA 
A Turma da Tinta recebeu Luciana, 

auxiliar que veio substituir o nosso queri-
do Raoni. Lu já trabalhou alguns anos na 
Pereirinha, conhece de perto a nossa 
dinâmica e sempre manteve uma relação 
carinhosa conosco. Estamos todos satis-
feitos em tê-la de volta. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

FESTA FELIZ                           ���� 
Muito envolvidas com o projeto, as 

crianças das turmas da Estrada e do Te-
letransporte dançaram e cantaram, ale-
gres e junto a seus pais, as cirandas que 
tanto embalaram as pesquisas dos gru-
pos. Nossas aventuras pelo mar e tantas 
aprendizagens sobre a fauna e a flora 
marinhas, os projetos ambientais de ca-
da uma das cidades litorâneas que co-
nhecemos e a reflexão sobre a importân-
cia dessas iniciativas tiveram sua marca 
impressa nos trabalhos expostos na fes-

podem ter até oito olhos. 
Curiosos com tantos números, nossos 

pequenos utilizaram a contagem oral, 
envolvendo o próprio corpo e o dos ami-
gos, aproximando-se das noções de 
quantidade: 

Quantos dedos cada um tem no pé? E 
nas mãos? Quantos dedos podemos 
contar juntando três amigos? Quantas 
pernas temos na Turma? 

Quinta-feira vamos à Lagoa ver a 
construção da árvore e as casas de joão 
de barro. 

CANTANDO NA CHUVA             ���� 
Nas aulas de Expressão Corporal, a 

Turma da Paisagem assistiu a um trecho 
de "Cantando na Chuva" e, munidas de 
guarda-chuvas, as crianças reproduziram 
e criaram movimentos inspirados no fil-
me. Depois, chegou o momento mais 
aguardado: dançar na chuva! Com a á-
gua que saía da mangueira e do chuvei-
rão, as crianças vestiram suas capas e 
galochas e, debaixo d'água, recriaram as 
tão famosas cenas de Gene Kelly. 

NATUREZA MORTA                  ���� 
Com as frutas trazidas pelas crianças 

das Turmas da Tinta e da Rua, prepara-
mos diversas atividades. Sentimos a tex-
tura, o cheiro, observamos as formas, 
apreciamos cores e sabores. Depois de 
arrumá-las numa mesa com toalha, inspi-
radas em obras de Paul Cézanne, que 
retratam a natureza morta, as crianças 
fizeram um desenho de observação. Pa-
ra finalizar, preparamos uma salada que 
foi saboreada por muitos. 

ta. Para finalizar o encontro, saborearam 
com os pais um delicioso sacolé, prepa-
rado por elas, e mergulharam numa di-
vertida eleição marinha. 

LIXO NAS CIDADES 
“A F2MB analisou um gráfico da F4M 

sobre o lixo em pequenas cidades e con-
cluiu que a maior parte do lixo das cida-
des com menos de 100 mil habitantes vai 
para o lixão. A menor parte vai para o 
aterro controlado. Se a gente jogar mais 
lixo no aterro sanitário, nosso país fica 
melhor.” 

Texto coletivo 

PESQUISAS 
As crianças da F2T levaram um pe-

queno roteiro para continuarem suas 
pesquisas sobre soluções bacanas que 
já existem em relação ao lixo. O objetivo 
principal é proporcionar uma troca de 
informações com todo o grupo sobre 
compostagem, decomposição do materi-
al orgânico por fungos e bactérias, os 6 
R´s, soluções para o acúmulo de sacolas 
plásticas no ambiente, plástico biodegra-
dável, descarte correto de óleo de cozi-
nha, pilhas e baterias, artistas que fazem 
brinquedos de sucata, objetos de decora-
ção feitos com materiais reutilizados, 
reciclagem de diferentes materiais en-
contrados no lixo, a história das coopera-
tivas de catadores e o que mudou na 
vida deles e no processo de reciclagem 
do lixo produzido na cidade e o uso de 
componentes do lixo como material de 
construção. Esses foram os temas esco-
lhidos pelas famílias e pelas crianças. 

Turmas da Tinta e da Rua e a salada de frutas Turma da Paisagem cantando na chuva 



Para essas pequisas são muitos os 
procedimentos envolvidos. É importante 
que o material pesquisado faça sentido 
para as crianças e seja lido e escolhido 
por elas. Na escola ajudaremos nas dis-
cussões e produção de cartazes. 

COMPOSTAGEM 
Na sexta-feira passada a F2MA fez 

sua composteira e vem acompanhando 
de pertinho o processo de decomposição 
dos restos de alimentos que foram mistu-
rados com terra, húmus e borra de café. 
As crianças aguardam a chegada das 
minhocas que ajudarão a acelerar este 
processo já iniciado pela ação de fungos 
e bactérias. Na segunda-feira, quando 
fomos mexer na terra, observamos os 
fungos que só são vistos a olho nu quan-
do aglomerados em grandes quantida-
des. 

PEDRA BONITA                        ���� 
"Assim que saímos do ônibus, Chico, 

nosso guia, deu orientações sobre segu-
rança: andar em fila indiana, nunca sair 
da trilha (...) Ao longo da trilha vimos á-
reas de reflorestamento, em que ocorre o 
plantio de árvores chamadas pioneiras. 
Essas árvores têm a função de "abrir 
caminho" para o plantio de outras árvo-
res, pois são resistentes ao sol e neces-
sitam de poucos nutrientes do solo, per-
mitindo, então, um ambiente mais ade-
quado para as que vêm depois. Desco-
brimos a diferença entre as raízes que 
sustentam as árvores, como por exemplo 
as tabulares, e aquelas que absorvem os 
nutrientes do solo, formando uma malha. 

CADERNO 
Muitas crianças de F3 estão precisan-

do de mais um caderno de Projeto. Ele 
pode ser encontrado na Papel aos Peda-
ços. 

POR CAUSA DA CHUVA! 
A chuva atrapalhou o passeio da F3M 

à Trilha da Saudade, mas não diminuiu o 
entusiasmo pela nossa Feira Moderna. 
Remarcamos para quarta-feira, logo de-
pois do feriado. Depois de quatro dias 
em casa, não esqueçam de ligar o des-
pertador. Sairemos às 8h em ponto. O 
lanche e o suco deve vir numa pequena 
mochila, em embalagem descartável. 
Roupa e calçados adequados para uma 
trilha são tão indispensáveis quanto o 
repelente. 

A FEIRA MODERNA 
Realizada há vários anos, a Feira tem 

como proposta dar visibilidade aos estu-
dos, pesquisas e experiências em dife-
rentes areas do conhecimento como Ci-
ências, História, Geografia, Matemática, 
Línguas e Literatura. 

Além de desenvolver habilidades co-
mo produzir cartazes, resumos e maque-
tes, os alunos exercitam a organização e 
a divisão das tarefas em pequenos gru-
pos. Em nome do compromisso coletivo, 
expectativas, frustrações e muita discus-
são estão nos bastidores dessa atividade 
escolar planejada e esperada cuidadosa-
mente por professores e alunos. 

Com a proximidade, o ritmo de traba-
lho está cada vez mais acelerado. Para 
os alunos, compartilhar com as famílias o 

Festa Pedagógica das Turmas da Estrada e do Teletransporte  

Depois da Pedra Bonita fomos ao Par-
que do Martelo. Plantamos um ipê ama-
relo perto das bananeiras porque assim 
ele estará mais protegido pelas suas 
sombras. Descobrimos que ele vai sofrer 
uma adaptação neste novo lugar em que 
foi plantado. Então, depois de plantado, 
fizemos uma roda em volta dele e canta-
mos uma música para fortalecê-lo. Em 
seguida fizemos uma roda de pedrinhas 
à sua volta. Agora, basta esperarmos por 
uns dez anos para que ele floresça." 

F3TA 

MAIS PEDRA, MUITO BONITA   ���� 
“Terça-feira a F3TB foi à Pedra Boni-

ta. Logo no começo, a ladeira de asfalto 
cansou quase todo mundo! Achamos 
que estávamos no final, quando percebe-
mos que ainda nem tínhamos entrado na 
trilha. Aprendemos com o Chico, ex-
aluno da escola, sobre o polén e a repro-
dução das árvores, a ramificação da ba-
naneira e sobre as árvores primárias e 
secundárias. Ficamos impressionados 
quando ele pegou um punhado de terra 
cheio de folhas secas, galhos e raízes e 
disse que ali tinha mais seres vivos que 
humanos na Terra! Quando paramos 
para lanchar, tivemos o privilégio de ficar 
entre as nuvens, percebendo que está-
vamos bem alto. Mas por conta dessas 
nuvens não pudemos apreciar a paisa-
gem. Para acabar nosso passeio, fomos 
ao Parque do Martelo, plantamos um ipê 
amarelo e cantamos uma música para 
ele crescer com sorte e bonito."“ 

Texto coletivo 



que vêm aprendendo é sempre um gran-
de estímulo. 
 

Dia 6 de novembro, sábado. 
F3M, F4M, F5M e F6MB de 9h às 10h30. 
F3TA, F3TB, F4T, F5T e F6MA de 11h 
às 12h30. 

LIXO NA FEIRA                         ���� 
A Feira Moderna está chegando e as 

F4 já estão refazendo experiências, tra-
balhando em grupos na confecção de 
cartazes e jogos, revendo alguns docu-
mentários e estudando os temas que 
serão apresentados aos visitantes. Como 
o Lixo é o nosso projeto, a sala de aula 

está parecendo o depósito de uma coo-
perativa de catadores. É da sombra des-
sa sucata que saíram os vários monstros 
produzidos na aula de Artes e que inspi-
raram a criação da lenda urbana “O 
Monstro do Lixão”. 

O QUE A FEIRA MODERNA TEM? 
Muito envolvimento, debate e mão na 

massa nos preparativos. Água, esgoto, 
meio-ambiente, saneamento básico, elei-
ções, especulação imobiliária, acesso 
aos serviços públicos, direitos humanos, 

histórias da cidade do Rio de Janeiro... 
Muitas histórias que fizeram dessa cida-
de o que ela é hoje! A F5M está traba-
lhando com muito entusiasmo. Por tudo 
isso, achamos melhor remarcar o teste 
de Língua Portuguesa para o dia 11. 
Continuamos aguardando o livro 
"Acontece na cidade" e retomaremos sua 
leitura na semana após a feira. 

JORNAL NA F6 
As F6 estão explorando o jornal - sua 

função social, a linguagem dos textos 
jornalísticos e os diferentes gêneros tex-
tuais presentes nesse meio de comuni-
cação. Após entender a diferença entre 
notícia e reportagem e os conceitos de 
chamada e lide, cada um está produzin-
do sua notícia e exercitando seu poder 
de síntese criando chamadas. 

ENTREVISTANDO ANITA 
Nas aulas de Inglês, os alunos do sex-

to ano entrevistaram uma jornalista fran-
cesa que já teve a experiência de morar 
em algumas cidades do mundo, como 
Paris, Nova York, Bangkok e Rio de Ja-
neiro. Formularam, em Inglês, as pergun-
tas que gostariam de fazer à Anita e, na 
hora da entrevista, demonstrando mais 
segurança e autonomia, improvisaram 
mais perguntas. Dentre os temas abor-
dados estavam alimentação, música, 
adolescentes, moda, línguas e educa-
ção. 

F6 EM O GLOBO 
Sexta-feira as F6 visitaram o jornal "O 

Globo". Simone Intrator, mãe da Marina 
(F3TA), nos recebeu e mostrou a Reda-
ção e o setor de documentação. 

Conhecemos o dia a dia de Simone e, 
durante o "tour", conversamos com al-
guns jornalistas, um fotógrafo, um opera-
dor de vídeo e a historiadora Monica 
Lessa que mostrou o arquivo digital, os 
microfilmes e os cromos. 

Agradecemos o carinho de Simone e 
a disponibilidade de seus companheiros 
em nos receber. 

DE TODOS 
PERDIDOS 

João Gabriel (F6MB) perdeu um casa-
co branco, de manga vermelha, com o 
escudo do Flamengo. 

Joana Brodt (F5M) perdeu um par de 
patins OXELLO, azul, que estava numa 
mochila preta. 

Simone recebe as F6 em O Globo F3TA e Chico plantam um ipê 

1     MAIA ROCHA COENTRO BURGOS     F1M 
1     LEONARDO KASAHARA MATTIETTO TAM 
2     ALEXANDRE OROSZ                             F1M 
2     MANUELA MARTINS P DE MELLO       F4T 
3     GABRIELA SAAD CAMPOS                 F6MB 
3     ANA CECILIA PINHEIRO GUIMARAESPRO 
4     THEO MANDELERT PRACOWNIK       F5M 
5     CAROLINA GALVÃO MAIA                     F1T 
7     JULIA BACELLAR FREUDENFELD       TBT 
7     ANTONIO NERY ABRANTES                 F1T 
 

Aniversários 

de 1 a 7/11 


