
cheirinho ruim. Depois fomos para a 
Praia do Flamengo, onde o rio é tratado 
antes de ir para o mar. O rio chega na 
estação de tratamento muito poluído por-
que recebe esgoto e sujeira trazida pela 
chuva e porque as pessoas jogam lixo. A 
Renata, que é bióloga e trabalha lá, con-
tou que eles já tiraram de dentro do rio 
sofá, geladeira e muitos brinquedos. Pa-
ra tratar o rio eles jogam um produto que 
faz a sujeira grudar e se transformar em 
floquinhos. Depois, a água segue mais 
limpa para o mar. Quando saímos da 
estação, nós fomos lanchar num deque 
do Aterro do Flamengo e depois aposta-
mos uma corrida." 

Texto coletivo da turma. 

TRÂNSITO NA CIDADE 
As crianças da Turma da Vassoura 

brincam todas as manhãs com carrinhos, 
motos e aviões, reinventando a cidade 
dentro da escola. Uma brincadeira alegre 
que embala nossas manhãs ao som de 
motores e buzinas. Inspirados nesse bur-
burinho do trânsito, aproveitamos esse 
criativo movimento do grupo para realizar 
uma pintura usando, no lugar de pincéis, 
rodas de carros de brinquedo. A ativida-
de despertou o interesse e a curiosidade 
das crianças que observaram, com entu-
siasmo, o traçado das rodas deixado no 

PARA TODOS 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Segue em anexo o questionário de 
avaliação do ano de 2010, para que pos-
samos seguir nosso projeto educativo 
construído com a ajuda de muitos ami-
gos, pais e professores. Alguns passa-
ram e deixaram contribuições valiosas; 
outros, ainda presentes, participam de 
forma intensa desse processo, buscando 
um espaço cada vez melhor. Acredita-
mos que está no contato e na qualidade 
da relação humana o segredo de uma 
aprendizagem significativa e eficaz. Que-
remos ser um grupo de pais, alunos, pro-
fessores, administradores e auxiliares 
juntos num projeto de crescimento e des-
coberta. Por tudo isso, aguardamos o 
retorno deste documento sobre o qual 
nos debruçaremos nas próximas sema-
nas e discutiremos com vocês na reunião 
geral de avaliação em dezembro.    

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

VISITA À FEIRA MODERNA 
A Turma do Bonde visitou as crianças 

da Pereirona para conhecer seus estan-

des da Feira Moderna. Qual não foi a 
surpresa e o orgulho dos nossos peque-
nos quando perceberam que as turmas 
do terceiro ano estudaram, também, so-
bre as árvores da cidade e sobre a vida 
do Burle Marx. 

 

A gente já sabia tudo. 
Nino 

Eu ouvi que eles falaram do Burle 
Marx. 

Guilherme 

Eles estudaram igual a gente. 
Sofia N. 

No próximo dia 23/11, faremos um 
passeio ao Sítio Burle Marx, que fica na 
antiga estrada de Barra de Guaratiba. 
Para que consigamos chegar no único 
horário disponibilizado pelos responsá-
veis pela visita guiada, precisaremos sair 
da escola, pontualmente, às 12h45. Por-
tanto, pedimos aos pais que, especial-
mente nesta terça-feira, nos entreguem 
as crianças sem atraso. Voltaremos a 
lembrar no próximo informe. 

RIO CARIOCA 
"Nós, da Turma da Paisagem, vimos o 

Rio Carioca primeiro lá no Largo do Boti-
cário, que fica no Cosme Velho. O rio 
estava raso, um pouco sujo e com um 
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A bolinha de gude podemos levar 
para o Aterro do Flamengo. 

João J. 

Tem que tomar cuidado para a pipa 
não cair na água. 

Maria Beatriz 

A bolinha de gude não podemos 
levar para a praia porque afunda na 
areia. 

Julia 

O bilboquê podemos levar para 
muitos lugares. 

Lara 

Depois de muita conversa, convida-
mos Ricardo, professor da Turma do 
Bonde, para nos ensinar a fazer uma 
pipa. Pretendemos soltá-la no local, que 
ainda iremos escolher, do nosso próximo 
passeio. 

JOÃO DE BARRO NA LAGOA 
O passeio que a Turma da Pracinha 

fez à Lagoa Rodrigo de Freitas foi deli-
cioso e muito interessante. Lá, tivemos a 
sorte de apreciar um animal construtor, 
mas dessa vez ao vivo! Foi muito especi-
al para as crianças poderem ver de perto 
o João de Barro e sua casa. Outra cons-
trução muito notada foi a da árvore de 
Natal, ainda apenas com a estrutura de 
metal. Vimos os trabalhadores atuando 
em toda a sua extensão e nesse momen-
to as crianças gritaram todas juntas: 
"Bom trabalho!" e eles acenaram de vol-
ta! Depois, brincamos de pique-árvore, 
deitamos no píer para escutar os sons da 
cidade e fizemos um gostoso lanche à 
sombra das árvores. Foi um dia emocio-
nante para se guardar na memória. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

FIGURINO DA FESTA  
DE ENCERRAMENTO 

Essa semana, os alunos de todas as 
turmas do Ensino Fundamental levaram 
para casa, na agenda, a nossa sugestão 
de figurino para a Festa de Encerramen-
to que se aproxima. Caso haja dúvida, 
procurem pela coordenação e orienta-
ção. 

E A BIBLIOTECA? 
Depois de tanto envolvimento das cri-

anças, chegou a hora de estampar o no-
me de nossa Biblioteca: Monteiro Lobato. 
Grande parte do livros encomendados 
pela escola já chegaram e darão novos 

papel. Confiram o trabalho na entrada da 
escola. 

TEATRO PARA JACARÉ,  
PRACINHA, PAISAGEM E BONDE 

Nos próximos dias 17 e 18 levaremos 
as turmas do turno da tarde da Pereiri-
nha ao Teatro do Jockey, convidadas por 
Karen Acioly, mãe da Dora (F5T), para 
assistirem ao espetáculo “Triciclo”, uma 
fábula sobre amizade, companheirismo e 
tolerância que mescla técnicas como 
teatro de bonecos e música instrumental. 

Quarta-feira, 17/11 Jacaré e Pracinha 
Quinta-feira, 18/11 Paisagem e Bonde 

O QUE É QUE TEM NA LAGOA? 
As crianças da Turma da Bicicleta as-

sistiram a um vídeo em que o biólogo 
Mario Moscatelli dá uma entrevista sobre 
a Lagoa Rodrigo de Freitas. Descobriram 
que na lagoa tem um manguezal e que 
neste ecossistema vivem algumas espé-
cies de caranguejos. Também conhece-
ram aves como o biguá e a garça e a-
prenderam que naquele ambiente não 
tem tubarão nem baleia. 

BICHOS DA CIDADE 
As crianças das Turmas da Rua e da 

Tinta têm pesquisado e conversado so-
bre os bichos que habitam as áreas ver-
des da nossa cidade. Para contextualizar 
as conversas em torno do assunto, co-
nheceram a divertida história "A casa 
dos bichos", de Paula Sandroni. Escuta-
ram, com atenção, sobre aventuras de 
animais como gatos e tartarugas, além 
dos que metem medo ou incomodam 
como cobras, morcegos, aranhas e per-
nilongos. 

Na segunda-feira, fomos visitar a Fei-
ra Moderna, preparada pelas crianças do 
Ensino Fundamental. As turmas amaram 
apreciar de perto os trabalhos apresenta-
dos pelas crianças de lá, especialmente 
os que se referiam às árvores da cidade, 
e também gostaram muito de fazer um 
tour para conhecer os novos espaços da 
escola. 

TURMA DO JACARÉ 
Por meio de fotos e livros sobre brin-

quedos, trazidos de casa pelas crianças 
da Turma do Jacaré, nos inspiramos pa-
ra confeccionar alguns deles e conversa-
mos sobre os lugares de nossa cidade 
onde poderíamos levá-los para brincar. 

 

Pipa pode levar para a praia. 
Raphael 

ares ao acervo. O grande dia será 26 de 
novembro. Na semana que vem anuncia-
remos as surpresas do evento. Até esse 
dia, a biblioteca estará aberta durante os 
recreios com contação de histórias pelos 
professores. 

BALEIAS FRANCAS 
As Turmas da Estrada e do Teletrans-

porte estão estudando sobre as caracte-
rísticas da Baleia Franca. Vimos que u-
ma baleia pode chegar a medir 18 me-
tros, pesar 60 toneladas e que seu borri-
fo sai em forma de "v". Estamos envolvi-
dos com esta pesquisa e fizemos ativida-
des de artes relacionadas a esse mamí-
fero. 

Pedimos aos pais que providenciem 
um baralho para casa, pois as crianças 
ensinarão um jogo muito conhecido por 
elas: Batalha de 10. Não falta empolga-
ção para esse momento! 

Vamos adotar mais um livro para fe-
char o ano. "Festa no Céu, um conto do 
nosso folclore" de Angela Lago, Editora 
Melhoramentos. 

O LIXO NA CIDADE 
A F2MB pesquisou os diferentes pro-

dutores de lixo, descobrindo que não 
somos apenas nós que geramos lixo na 
cidade. Além disso, em grupos, as crian-
ças leram diversas reportagens sobre os 
problemas do lixo no Rio de Janeiro e se 
surpreenderam ao ver que, além da 
grande quantidade de lixo produzida, a 
maior parte está tendo como destino os 
aterros controlados e os lixões. Ficou 
combinado então que as crianças se mo-
bilizarão para fazer panfletos e distribuir 
aos comerciantes da redondeza. Assim, 
melhor informadas, as pessoas poderão 
ajudar a cuidar melhor do lixo da nossa 
cidade. 

MUTAÇÕES 
Na última sexta-feira, a F2T visitou a 

loja Mutações no Largo dos Leões. O 
objetivo da visita foi observar de perto 
alguns objetos produzidos a partir de 
materiais reutilizados. Também estáva-
mos curiosos para entender como surgiu 
a ideia da loja, que tem como proposta 
mostrar às pessoas o que é possível fa-
zer com coisas que costumam ir para o 
lixo. Julia e Mariana, donas da loja, res-
ponderam que já tinham o hábito de se-
parar seu lixo pessoal e de reaproveitar e 
reutilizar ao máximo suas próprias coi-
sas. A vontade de divulgar tudo o que 
elas sabiam era grande e nesse proces-



so  descobriram muitos artistas que pen-
savam e produziam dessa forma. As cri-
anças ficaram maravilhadas com tantas 
possibilidades e criatividade. 

Para quem ainda não sabe, a loja Mu-
tações é ponto de coleta de óleo de cozi-
nha, pilhas e baterias. Basta levar o óleo 
em garrafas PET de dois litros que eles 
encaminham ao destino certo. 

FESTA 
A F2MA ficou muito contente com o 

resultado de tanto trabalho. As crianças 
ficaram muito satisfeitas com a apresen-
tação, fizeram até bis. Outro motivo de 
alegria foi compartilhar com as famílias 
os trabalhos de artes e até ensinar uma 
das técnicas utilizadas. A manhã de 
quarta-feira foi muito especial e certa-
mente ficará guardada na memória de 
quem participou do encontro. No final do 
dia a turma conversou bastante e regis-
trou impressões e sensações nos cader-
nos de projeto. 

GARRAFAS PET 
No troca-troca das nossas pesquisas, 

ouvimos Vinícius falar com muita proprie-
dade sobre a reciclagem da garrafa PET. 
Além disso, também conhecemos as inú-
meras possibilidades de reutilização des-
se material: vassouras, camisetas, tênis, 
potes, etc. 

Nós, da F2T, ficamos com muita von-
tade de fazer pufes para a nossa escola. 
Para isso, precisamos da ajuda de todos. 
Sabemos o quanto essas garrafas vari-
am de tamanho mas, para o pufe dar 
certo, as garrafas precisam ser iguaizi-
nhas. Escolhemos então a de coca-cola, 
2,25 litros. Precisaremos de 80 garrafas! 

dor D. Pedro II cavalgar. Por fim, planta-
mos um ipê-roxo no Parque do Martelo. 
Que projeto legal, aprendemos passean-
do! 

SOBRE A FEIRA MODERNA DAS F4 
No início achei que estudar sobre o 

lixo ia ser legal, mas não tanto como 
foi. Acho que todo mundo se interes-
sou, se esforçou e se envolveu muito, 
pois o resultado foi muito bom. 

Os preparativos, apesar de terem 
sido trabalhosos, foram divertidos e 
criativos. 

Na minha opinião, os pais gostaram 
muito da nossa organização dos co-
pos, o que deu muito trabalho, pois foi 
bem difícil furar cada um, passando o 
barbante por eles. 

Conhecemos muitas formas novas 
de reciclar e de pensar. Passamos a 
refletir sobre o que está acontecendo 
em nosso planeta, afinal, não tínha-
mos a noção de que gerávamos tanto 
lixo. 

Pedro Couto 

Nosso tema na Feira Moderna foi o 
lixo! Mas por incrível que pareça foi o 
máximo! Todos os pais adoraram e 
estão tentando mudar seu comporta-
mento com o próprio lixo. Nós apren-
demos que existem soluções para 
melhorar a poluição que o lixo causa. 
Uma das soluções é que todo mundo 
coloque em prática as novas leis. O 
governo tem que fazer campanhas e 
educar a população e os empresários. 
Nós gostamos muito de falar sobre 
coisas que ninguém sabia. 

Texto coletivo - F4M 

F2MA se apresenta na praça 

BRINCADEIRA É COISA SÉRIA 
Finalmente chegou o grande dia das 

crianças de F3 demonstrarem o tanto de 
conhecimento que adquiriram ao longo 
do projeto sobre as árvores da cidade. 

"Percebi o quanto eu sabia falar sobre 
as árvores e suas histórias." 

"Muitas pessoas estavam curiosas 
sobre esse projeto, queriam saber tudo o 
que tínhamos para dizer." 

"Esse é um estudo sem fim." 
As crianças estão muito felizes e re-

compensadas pelo empenho e disciplina 
que dedicaram para a elaboração dos 
estudos e trabalhos. Depois dos registros 
e avaliações sobre a Feira, as crianças 
iniciaram o trabalho de operações com o 
dinheiro. Para que esse trabalho ganhe 
significado, brincaremos de mercado, 
simulando as mais variadas situações de 
compra. Pedimos que enviem embala-
gens de produtos para organizar nossa 
brincadeira. Lembramos que continua-
mos envolvidos pelas "Árvores e mais 
árvores do Rio de Janeiro", saltando "De 
galho em galho" e percorrendo "Da raiz à 
copa." 

VAMOS SENTIR SAUDADE! 
Na Trilha da Saudade, nós, da F3M, 

aprendemos muito sobre as árvores em 
geral e sobre a Mata Atlântica. Conhece-
mos o eucalipto alemão, que tem o tron-
co macio como um colchão, o cambucá, 
que guarda um exército de formigas em 
seu tronco para protegê-lo de outros ani-
mais e fomos apresentados a um lindo e 
gigantesco jequitibá, que é a maior árvo-
re da Mata Atlântica. Passeamos muito 
pela linda Floresta da Tijuca, que já foi, 
um dia, um jardim exótico para o Impera-

F3M na trilha da Saudade 



DEBATES NA FEIRA 
A Feira Moderna da F5M não foi ape-

nas um momento de comunicar os a-
prendizados desse semestre, mas tam-
bém de novos aprendizados. Percorren-
do os estandes, flagramos adultos e cri-
anças debatendo sobre Direitos Huma-
nos, eleições, serviços públicos, esgoto, 
água, saneamento, e sobre histórias de 
lugares do Rio de Janeiro. No início da 
semana, as crianças levaram uma pes-
quisa para casa que nos ajudará a pen-
sar em movimentos e iniciativas de gru-
pos organizados para melhoria e trans-
formação da cidade do Rio de Janeiro. 
Retomamos a leitura das crônicas esco-
lhidas pelas crianças do livro "Acontece 
na cidade". Fiquem atentos à data de 
apresentação de cada um e preparem a 
leitura com antecedência. 

ARRUMANDO A CASA NA F5T 
Foi muita a dedicação à Feira. Fize-

mos uma apresentação entre as turmas 
para dividir o que foi mostrado no sába-
do; foi a vez também de avaliar esse tra-
balhão e colocar tudo no devido lugar. 
Agora é hora de retomar o que ficou em 
suspenso: terminar o trabalho plástico de 
ilustração para a publicação das crôni-
cas, a leitura de alguns contos de Ma-
chado, a criação de contos com os per-
sonagens da cidade, a finalização do 
estudo dirigido de Emília no País da Gra-
mática e já não temos muito tempo! En-
tão, pedimos atenção redobrada com a 
presença nas aulas e com os materiais: 
as apostilas e o livro "Acontece na cida-
de" devem estar sempre na pasta. Sobre 
o livro, já iniciamos a prática de leitores 
do dia e algumas crianças ainda não 
têm. 

AVALIANDO E AUTOAVALIANDO 
Os alunos das F6 avaliaram a Feira 

Moderna. Observaram tanto fatores que 
antecederam o evento - como o planeja-
mento com os professores, a comunica-
ção por e-mail e a divisão das tarefas no 
grupo - como os espaços, os tempos, os 
materiais e a interação com os visitantes 
no sábado. 

A grande maioria concorda que há 
ajustes a fazer e que foi um desafio de-
senvolver trabalhos de diferentes discipli-
nas. 

Para os alunos que participaram pela 
primeira vez e também para os vetera-
nos, a experiência exigiu muita respon-
sabilidade, mas foi divertida. Alguns afir-

maram ter aprendido preparando a Feira 
e ouvindo explicações de quem a visita-
va. 

DEPOIS DA FEIRA MODERNA 
Dando sequência aos estudos apre-

sentados no sábado sobre os problemas 
das cidades, os alunos das F6 assistiram 
ao filme "Ilha das Flores". Para aprofun-
dar a discussão, na próxima aula, cada 
aluno deverá trazer uma resenha sobre o 
vídeo. O filme pode ser assistido pela 
internet em vários portais de vídeos, para 
quem quiser rever algum detalhe. 

VASOS GREGOS 
Nas últimas aulas de Artes as F6 fize-

ram o sorteio dos vasos de cerâmica. 
Pedimos aos pais dos sorteados que 
venham buscá-los o quanto antes, pois 
não temos espaço para guardá-los por 
muito mais tempo. Favor procurar a Que-
diene. 

GÊNEROS JORNALÍSTICOS NAS F6 
Dando continuidade ao trabalho com o 

jornal, as F6 estão analisando os diferen-
tes gêneros textuais presentes nesse 
meio de comunicação. Além da notícia e 
reportagem, estão sendo estudados o 
editorial, a coluna, o texto publicitário, a 
resenha/crítica de arte, os quadrinhos e 
as charges, os classificados, as entrevis-
tas, as cartas dos leitores, o blog e o twit-
ter. A partir da leitura atenta de exempla-
res desses gêneros textuais, os grupos 
mapearam os conceitos e características 

de cada um, compartilhando posterior-
mente com a turma. 

A PEDRA NO SAPATO DO HERÓI 
As turmas de F6 terminarão o ano na 

companhia de Orígenes Lessa e "A Pe-
dra no Sapato do Herói", editora Global. 
Para dar tempo de curtirmos a leitura, o 
livro pode ser encomendado na Livraria 
do Solar ou na Papel aos Pedaços. 

MAIS JORNAL NAS F6 
Os alunos da F6 também estão traba-

lhando com jornal nas aulas de Inglês. 
Esta semana, receberam algumas notí-
cias separadas de suas manchetes e 
tiveram que identificar a que notícias tais 
manchetes pertenciam. Para cada notí-
cia, eles identificaram as informações 
fundamentais, ou os 6 Ws (Who, What, 
Where, When, Why e How). 

Direitos Humanos na Feira Moderna 

15   DORA RABELLO DE B AZEVEDO      F2MA 
15   JOANA VARGAS F LOPES PINTO       F5M 
16   ALESSANDRA R DE ALMEIDA             PRO 
17   BRUNO LEMOS LEAL                           F3TA 
18   LUÍSA PEREIRA DA S GOLDENSTEIN TBT 
18   ROSILENE FARIAS COSTA                  AUX 
18   MANUELA VALLE A DOS SANTOS      F5M 
19   SEBASTIÃO SILVEIRA HORTA            F3TB 
19   ANTONIO NEVES SAAD                        F4M 
19   LUDIMILA SILVEIRA HORTA               F3TA 
20   TOM LACEVITZ MIDANI                      F2MB 
21   LUNA GONÇALVES DIAS                      TCM 
 

Aniversários 

de 15 a 21/11 


