
de Liliana Iacocca, mobilizaram a 
Turma da Vassoura em busca de 
paisagens da cidade. As crianças 
manusearam revistas e escolheram, 
entusiasmadas, imagens para traba-
lhos de artes. 

BRINQUEDOS 
Os brinquedos com rodas têm 

movimentado a criançada da Turma 
do Jacaré. 
Depois do passeio ao Aterro, lem-

brado a todo momento pelas crian-
ças, brincamos com muitos outros 
brinquedos, sempre em clima de 
muita animação. 
Quem tiver, em casa, imagens on-

de apareçam brinquedos antigos, 
por favor, envie, no início da semana 
que vem, para serem compartilha-
das com a turma. 

MÚSICA PARA BICICLETA 
Inspiradas no curta metragem "A 

casa do mestre André", do Udi Grudi, 
assistido na aula de Música, as crian-
ças da Turma da Bicicleta prepara-

PARA TODOS 
SÁ PEREIRA NA LAGOA 
Apesar do feriadão e do imenso 

calor do último sábado de manhã, o 
Coral da Sá Pereira brilhou mais u-
ma vez alegrando e envolvendo a 
todos com sua cantoria e alto astral 
durante evento promovido pelo 
Spantinha. 
A apresentação foi compartilhada 

com o Coral Meninos de Luz, parte 
do projeto social de mesmo nome 
realizado na comunidade do Pavão 
Pavãozinho. Nossos agradecimentos 
a todos que prestigiaram o evento. 

FEIRA MODERNA 
Você distingue uma figueira de um 

flamboyant? No segundo andar da 
casa, as F3 vão apresentar seus estu-
dos sobre "As árvores da Cidade". 
Que o Rio é a Cidade Maravilho-

sa, todo mundo sabe. Mas no se-
gundo andar do prédio novo as F5 
vão mostrar, com o projeto "Rio, ci-
dade às escondidas" as curiosida-
des sobre as pessoas e os lugares 
do Rio de Janeiro. 
Toda cidade tem problemas, mas 

os alunos das F4 têm também algu-
mas soluções descobertas a partir 
do projeto "Lixo vai, lixo vem, o que 
podemos fazer?", no salão. 
E os problemas não param aí: 

construção desordenada, congestio-
namento e poluição atmosférica fo-
ram algumas das questões estuda-
das pelas F6 nas aulas de Ciências. 
Se quer compartilhar as experiên-
cias, visite a sala de artes e a dos 
computadores.  
No terceiro andar do prédio novo 

o visitante poderá ver o que os alu-
nos das F6 aprenderam sobre os 
movimentos, as camadas e a estru-
tura da Terra, as placas tectônicas, 
os vulcões e os terremotos. 
Quem quer viajar no tempo e co-

nhecer um pouco da Arte e da Histó-
ria da Grécia Antiga precisa percor-
rer as atividades propostas pelos 
alunos das F6 no pátio térreo do pré-
dio novo. Uma esfinge com enigmas 
matemáticos e sólidos geométricos 
acompanham a mostra.  
Na biblioteca e na sala de música, 

exibição de vídeos. 
A Feira é amanhã. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

ARTES NA VASSOURA 
As histórias da coleção Toc Toc, 
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das fotografias da viagem que fize-
ram, Verinha e Ronaldo, pais da Le-
tícia (TBT), nos transportaram aos 
Jardins de Monet. 
Relembramos a história do pintor 

e nos apaixonamos pela ponte japo-
nesa e pelas ninfeias. Os pais fica-
ram surpresos com tantas informa-
ções que as crianças já possuíam. 
Foi um encontro muito gostoso! 

ram uma banda com sucatas. Regi-
das pelo "maestro" Jean, reproduzi-
ram frases musicais e experimenta-
ram a sonoridade de latas, tonéis de 
plástico e rolos de papel. No final, a 
criançada, animada, pediu bis! 

DE VOLTA AO JARDIM 
A Turma da Pracinha recebeu u-

ma visita muito especial. Por meio 

PASSEIO PARA PAISAGEM 
Na próxima terça-feira, a Turma 

da Paisagem conhecerá um pouco 
mais sobre um rio que está ligado à 
história da nossa cidade: o Rio Cari-
oca. Faremos um passeio para vê-lo 
correr, a céu aberto, no Largo do Bo-
ticário, e depois seguiremos até a 
Estação de Tratamento do Flamen-
go, onde o rio é tratado antes de se-

Turma da Bicicleta fazendo música com sucata 

Turma da Rua e Turma da Tinta no Aterro 



guir para o mar. O lanche será cole-
tivo. 

PASSEIO ENSOLARADO! 
O dia estava lindo para o passeio 

das turmas da Rua e da Tinta ao A-
terro. Um delicioso lanche coletivo 
abriu o encontro no parque e, logo 
após, iniciamos uma caminhada. As 
crianças reconheceram, de imediato, 
os Abricós de Macaco, apreciaram 
os Flamboyans, onde encontraram 
uma casa de João-de-Barro, que foi 
uma grande atração para todos, e 
subiram em árvores. Abraçaram as 
Palmeiras do Amor e se penduraram 
no cipós de "Ficus religiosus". Todas 
as crianças, suadas e animadas, vol-
taram para a escola satisfeitas e ale-
gres cantando no ônibus. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

FESTA DE ENCERRAMENTO 
Na próxima semana, os alunos 

levarão nas agendas as sugestões 
de figurino e adereços para a Festa 
de Encerramento. Esperamos que 
as famílias possam se envolver, cur-
tir e participar desse momento de 
criação e confecção, ajudando a me-
ninada nas escolhas. Abram os ar-
mários e as gavetas de casa, experi-
mentem o que têm, peçam empres-

F2MB ENTREVISTA DERMEVAL 
Após nosso animado ensaio na 

pracinha, encontramos o gari Der-
meval nos arredores da escola e o 
convidamos para uma entrevista. A 
conversa foi muito produtiva, com 
muitas perguntas sobre os diferentes 
tipos de lixo e seus destinos. Desco-
brimos, por exemplo, o que acontece 
com o lixo reciclado depois de reco-
lhido pela Comlurb. Na Usina de Re-
ciclagem do Caju, é separado e en-
caminhado para se transformar em 
novos objetos e materiais. A anima-
ção foi tanta que a entrevista termi-
nou com a distribuição de autógrafos 
de Dermeval. 

OBSERVAÇÃO E CRÍTICA 
Chegou ao fim o trabalho com o 

texto "A Figueira Centenária", das 
turmas do Terceiro Ano. Depois de 
muitos ensaios, apresentações para 
outras turmas e até filmagens, pude-
mos assistir nossa produção. Foi um 
trabalho enriquecedor, pois as crian-
ças tiveram a oportunidade de ob-
servar, avaliar e criticar o resultado 
de um processo realizado em sala 
de aula. A análise crítica leva à auto-
avaliação e reflexão sobre postura, 
dedicação e desempenho. 

FIM DAS FILMAGENS 
Chegaram ao fim as filmagens do 

Quarto Ano. Os alunos, que criaram 
figurinos, cenários e roteiros sobre os 
problemas estruturais do Rio de Janei-
ro, também se divertiram muito duran-
te a filmagem. No último encontro, as-
sistimos a algumas das cenas grava-
das, ainda sem cortes e sem edição. 
Entramos na etapa de montagem e já 
já veremos o resultado. 

ATELIÊ DAS IDEIAS 
“Quinta-feira, 28 de outubro, a 

F4M foi ao Ateliê das Ideias, um cur-
so de culinária comandado pela Fa-
biana, mãe da Alice, aluna da F5M. 
Nossa ideia era fazer uma receita 
em que o alimento fosse todo utiliza-

Verinha e Ronaldo, pais da Letícia (TBT), nos Jardins de Monet 

tado... O mais importante é que esse 
momento seja uma grande diversão! 

VISITA À PEREIRINHA 
Às vésperas da Feira Moderna os 

alunos da turma da Estrada e do Te-
letransporte mudaram sua rotina. Na 
quinta-feira passaram uma parte do 
tempo na Pereirinha e brincaram de 
massinha, lego e muitos jogos. Tam-
bém adoraram a companhia dos ja-
butis! Ainda lá, fizemos um piqueni-
que e assistimos a um vídeo da ba-
leia Franca. As duas turmas assisti-
ram aos ensaios de turmas que par-
ticiparão da Feira. 

VAMO BATÊ LATA! 
A preparação para as Festas Pe-

dagógicas está a todo vapor nas F2. 
Durante as aulas de Música, temos 
ensaiado toda a cantoria e percus-
são, tanto na escola quanto na praci-
nha. A parceria com as aulas de Te-
atro também têm ajudado bastante. 
Nessa reta final, contamos com o 
apoio das famílias para incentivar as 
crianças a treinarem em casa. O fi-
gurino: será short ou calça e blusa 
da mesma cor. 
Dias e horas: 
Quarta-feira, F2MA às 8h e F2T às 
16h30. 
Sexta-feira, F2MB, às 8h. 



do, produzindo menos lixo possível. 
Primeiro fomos à COBAL comprar 

os ingredientes para fazer a fritada 
de batata. Divididos em três grupos, 
compramos ovos, batatas e cebolas. 
Chegando ao Ateliê, todos ficaram 

impressionadas com o lugar, grande 
e espaçoso! Uma escada levava a 
três andares com salas enormes que 
serviam para outras atividades. Nós 
ficamos no andar da cozinha. 
Antes de começarmos a fazer a 

fritada, Fabiana e Roberta disseram 
que íamos usar a casca da batata 
para fazer um aperitivo. 
Primeiro lavamos as batatas, de-

pois as descascamos, cortamos em 
rodelas e as colocamos numa assa-
deira junto com as rodelas de cebo-
la. Quebramos os ovos, mexemos, 
colocamos em cima das batatas e 
das cebolas e, no final, colocamos 
tudo no forno. Enquanto as batatas 
estavam no forno, nós colocamos as 
cascas de batata num tabuleiro com 
azeite e também levamos ao forno. 
Quando tudo estava pronto, sen-

tamos em pequenas mesas de ma-
deira e comemos o aperitivo de cas-
ca de batata: Todos adoraram. De-
pois, serviram um cha de casca de 
abacaxi: alguns gostaram, outros 
não. E por fim serviram a deliciosa 
fritada. Foi um passeio muito legal! 

Tiago, Antonio e Marri - F4M 

 
“A F4T, na quinta-feira, dia 28 de 

outubro, foi visitar o Ateliê das Idei-
as. Como devem saber, a turma, a-
lém de outras coisas, está estudan-
do o reaproveitamento de comidas e 
com essa visita aprendemos e fize-
mos pratos diferentes e deliciosos! 
Antes de ir ao Ateliê, passamos 

na Cobal para comprar todos os ali-
mentos necessários. 
Ao chegar lá, a turma conversou 

com Fabiana e Roberta, que foram 
as nossas “professoras”. As duas 
receitas foram feitas com 5 batatas; 
a casca foi utilizada para uma “Elma 
Chips” caseira e ecológica. Já com a 

polpa da batata fizemos uma fritada 
com cebola e ovo, sem falar em um 
chá delicioso feito da casca de aba-
caxi. Vimos o lixo e percebemos que 
podemos reduzí-lo. 
Sabia que se bater a casca de o-

vo no liquidificador, vira uma farinha 
para botar em comidas e bebidas, 
geralmente usada para as pessoas 
com osteoporose? Essa farinha é 
rica em cálcio. 
Soubemos, também, que há um 

ano atrás, quando elas compraram a 
casa, fizeram uma boa obra, e com 
isso descobriram que a casa, na sua 
estrutura, tinha muito de uma madei-
ra muito rara, que já estava extinta 
há muito tempo. Ao invés de jogá-la 
fora, a reaproveitaram para fazer 
muitos móveis, como cadeiras, ban-
cos e mesas. A visita ao Ateliê valeu 
muito a pena! 

Lola, Luis e Glória, F4T 

NO ACAMPAMENTO DOS VERBOS 
Corre daqui, corre dali, para levar 

para a Feira as ideias e intenções 
das crianças das F5. Elas estão de 
parabéns por tanta criatividade e 
empenho. Conseguimos espaço pa-
ra todas as invenções e vocês terão 
oportunidade de conferir amanhã. 
Na semana seguinte é o momento 
da F5M se preparar para o teste de 
Português. Não deixem de treinar a 
leitura das crônicas para as apresen-
tações de terça e sexta-feira. Ainda 
teremos muito trabalho inaugurando 
um estudo mais aprofundado dos 
verbos. Evitem as faltas. 

TRIBOBÓ CITY 
Já estamos nos preparando para 

nossa Festa de Encerramento. O 
Sexto Ano vai montar "Tribobó City", 
um músical de Maria Clara Macha-
do. É isso mesmo, um musical! As 
crianças vão cantar, tocar, dançar e 
interpretar. Nossos ensaios já come-
çaram e temos muito trabalho pela 
frente. Mudamos o horário das aulas 
de Teatro, para que as professoras 
de Música e Teatro pudessem estar 

com as duas turmas ao mesmo tem-
po. O fim do ano está chegando e o 
tempo é curto, por isso contamos 
com a dedicação de todos. Já esta-
mos muito envolvidos com o projeto 
e temos certeza de que será bem 
divertido. As sugestões de figurino 
serão enviadas na próxima semana. 

MARATONA DE DECIMAIS 
Na próxima sexta-feira, vai rolar 

mais uma avaliação de Matemática, 
agora sobre números decimais. Nas 
aulas de segunda e quarta-feiras 
nos dedicaremos à resolução de e-
xercícios e problemas. Estudem e 
tragam suas dúvidas! 

DE TODOS 
COMES E CANTAS 
Não perca o Encontro-Piquenique 

Musical com o Com-Junto Sá Perei-
ra, grupo de cantoria de pais e ami-
gos da escola que se reúne todas as 
quartas-feiras às 19h no salão. Do-
mingo, dia 7, às 19h, na Rampa, Lu-
gar de Criação, Rua Sá Ferreira 202, 
em frente à estação General Osório 
do metrô, saída Sá Ferreira. 

LIMPEZA DE ÁREAS VERDES 
As F2 leram uma notícia sobre a 

III Ação Nacional de Limpeza das 
Áreas Verdes na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, amanhã, das 8 às 17 horas. 
Para quem quiser participar, o local 
de encontro será o Parque dos Pa-
tins. Maiores informações em www.
seac-rj.com.br 

  8   MIGUEL GALVÃO DE M PERPÉTUO    TDT 
  8   MARIA JACOBINA CAMPOS GELLI      F4T 
  8   SOPHIA BRASIL MUNNIER                   TBM 
  9   MIGUEL SOLON RASE CURY              TDM 
10   ANA CLARA MECLER FAJN                F3TB 
12   HELENA DEAK BARRETTO                  F4M 
13   BEATRIZ CARNEIRO C DA SILVA        F4M 
13   RAPHAEL TOSTES DA C E MENEZES TAT 
13   LUCA NOVELLO MOREIRA                 F2MA 
14   GUILLERMO AIEX OLIVEIRA               F3TB 
14   JOAQUIM GIACOMINI SIMÕES            F1M 
14   PEDRO FUTURA A DE OLIVEIRA         TAT 
 

Aniversários 

de 8 a 14/11 


