
compartilhada desse novo portador de 
texto tem sido instigante e bastante di-
vertida para o grupo. 

NOVOS DESAFIOS 
A Turma do Bonde começou os ensai-

os para a festa de final de ano da escola. 
Nas aulas de Expressão Corporal e Mú-
sica, as crianças estão experimentando 
novos movimentos e passos de dança e 
conhecendo todas as músicas que farão 
parte da festa. Os pequenos estão muito 
empenhados diante deste novo desafio! 
Na próxima terça-feira iremos ao Sítio 

Burle Marx. Não se esqueçam que saire-
mos, pontualmente, às 12h45. O lanche 
será coletivo. 

JACARÉ E PRACINHA NO TEATRO 
As crianças das turmas do Jacaré e 

da Pracinha divertiram-se à valer assis-
tindo ao espetáculo Triciclo. A amizade 
de dois palhaços encantou nossos pe-
quenos que riram bastante de suas pa-
lhaçadas e animaram-se com brincadei-
ras de pique-esconde e de imitação dos 
bichos. Todos retornaram à escola ex-
pressando sorrisos de satisfação em 
seus rostinhos. 

O CURUPIRA 
As crianças das Turmas da Rua e da 

PARA TODOS 
AVALIANDO O ANO 
Nossas reuniões de avaliação do ano 

de 2010 serão na sede da Capistrano: 
Educação Infantil - Dia 1º de dezem-

bro, às 18h.  
Ensino Fundamental I - Dia 9 de de-

zembro, às 18h.  
Ensino Fundamental II - Dia 9 de de-

zembro às 20h. 
A pauta desses encontros é uma sín-

tese dos questionários enviados para 
casa, das avaliações feitas na equipe e 
com as crianças. 
Por isso, não deixem de enviar o 

questionário. 

CHÃO DE ESTRELAS 
O grupo Atmosfera, integrado por pais 

de ex-alunos da escola, fará uma apre-
sentação para os professores, na próxi-
ma quinta-feira às 20h, de uma leitura 
encenada de textos e músicas com o 
título "Chão de Estrelas, a favela de anti-
gamente em prosa, verso e samba". Os 
pais estão convidados, mas teremos a-
pena s 20 lugares que serão preenchidos 
pelos que primeiro ligarem, confirmando 
presença. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

REVIVENDO A HISTÓRIA           ���� 
Começamos a conversar com os pe-

quenos da Turma da Vassoura, sobre a 
festa de encerramento, assunto que nos 
levou a falar, também, sobre a chegada 
das férias. Para guardar na memória, e 
no coração, resgatamos atividades e 
brincadeiras que alegraram os momen-
tos desse grupo na escola. Na sala de 
artes as crianças pintaram com as mãos, 
utilizando alguns utensílios de limpeza, e 
realizaram outras propostas relembrando 
projetos passados, com entusiasmo e 
emoção. 

PAISAGEM 
EM QUADRINHOS                     ���� 
A Turma da Paisagem recebeu uma 

surpresa! Cada criança ganhou um gibi 
do Cascão, personagem de Mauricio de 
Souza muito querido da meninada e que 
morre de medo de chuva. Acompanhan-
do as falas com o dedinho, procurando 
palavras, onomatopéias e observando 
detalhes da ilustração, as crianças vão 
descobrindo um mundo de possibilidades 
e muitas formas de expressão. A leitura 
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brinquedos sentados em uma espécie 
de bondinho feito por ele e em um 
"banco - boi". Depois disso, cada cri-
ança pode escolher um brinquedo pa-
ra levar para casa e todos fizeram 
questão de sua assinatura. Todo mun-
do ficou feliz de ganhar um brinquedo 
feito por ele. 

Texto Coletivo 

O PASSO 
Lucas Ciavatta, criador do método de 

musicalização O Passo, compareceu à 
Festa Pedagógica da F2T, na quarta-
feira da semana passada. Seu método 
vem sendo aplicado na escola e tem 
despertado grande interesse e entusias-
mo nas crianças. A apresentação feita 
nessa festa foi toda construída tendo O 
Passo como base. A escola agradece a 
deferência de Lucas, que além de presti-
giar a festa, contribuiu com suas orienta-
ções para o aprimoramento do trabalho.  

FESTA! 
A Festa Pedagógica da F2T foi no 

dia 10/11 na pracinha do Largo dos 
Leões. Fizemos uma apresentação 
muito legal com instrumentos de suca-
ta: usamos latões, galões, latinhas, 
sacos de lixo e baquetas. No início da 
apresentação, fizemos uma encena-
ção fingindo que estávamos brincando 
e aos poucos fomos entrando na roda 
para seguir o mendigo João (professor 
de música). Voltando para escola, fi-

Tinta assistiram, juntas, a um vídeo que 
faz parte de uma coleção chamada "Juro 
que vi", uma série de animações, dispo-
nibilizadas pela prefeitura, sobre perso-
nagens do nosso folclore. Elas interessa-
ram-se, especialmente, pelo Curupira. 
Na semana que vem, aproveitaremos 

para fazer uma visita à Floresta da Tijuca 
para conferir a "existência" desse perso-
nagem, tido como protetor das florestas, e 
conhecer, de perto, a fauna e a flora de lá. 
Desta vez, as turmas irão passear em 

dias diferentes. Por determinação do par-
que, só podemos levar grupos de, no má-
ximo, vinte e cinco crianças. Enviaremos 
a confirmação das datas dos passeios 
pelas agendas. O lanche será coletivo. 

AMIZADE PARA  
BICICLETA E PRACINHA 
As crianças das turmas da Bicicleta e 

da Pracinha trocaram cartas com infor-
mações sobre a fauna e a flora da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Foi muito divertido 
para todos perceber que as turmas havi-
am observado, nos passeios que fize-
ram, coisas comuns e diferentes tam-
bém. As considerações sobre a constru-
ção da casa do João de Barro e sobre as 
garças instigaram, ainda mais, os dois 
grupos que agora querem saber mais 
sobre a fauna e a flora. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

RECREIOS LITERÁRIOS 
Durante a semana que passou, inicia-

mos a contação de histórias durante os 
recreios e diferentes adultos da escola 
se dividiram para esta tarefa. As crianças 
estavam curiosas para conhecer os livros 
novos e descobrir quem seria o contador/
leitor do dia. Quem ainda não deu a sua 
passadinha pela Biblioteca, terá a opor-
tunidade de sair da mesmice durante os 
recreios até o fim do ano. Aproveitem! 

FESTA NO CÉU 
Algumas crianças da F1 ainda não 

trouxeram o livro adotado "A festa no 
Céu, um conto do nosso folclore" de An-
gela Lago. Começaremos a leitura na 
próxima semana. 

GETÚLIO 
A F2T visitou o Getúlio. Ele fez um 

boneco que era uma menina com saia 
e um passarinho com o bico fechado. 
Nós ficamos assistindo ele fazer os 

zemos um BIS no salão e também foi 
muito bom. 

Os pais puderam visitar a nossa 
exposição de trabalhos: um grande 
painel de cacarecos inspirado na obra 
de Raimundo Rodrigues e um outro 
painel composto por trabalhos indivi-
duais também feito com material des-
cartado. Mostramos nossas experiên-
cias, como a banana em decomposi-
ção, a composteira, um bolo feito com 
a casca da laranja e um chá feito com 
casca de abacaxi. Também tinha os 
nossos bonecos de sucata com suas 
histórias, um texto inspirado no Juani-
to (personagem de Antonio Berni) e as 
pesquisas que cada criança fez sobre 
soluções bacanas que já existem para 
reciclar e reaproveitar o lixo que pro-
duzimos. 

Foi demais! 
Texto Coletivo 

LETRAS E MAIS LETRAS 
Depois de muitas visitas ao site “Learn 

to read”, as crianças das F2 têm discutido 
novas hipóteses a cada proposta de leitu-
ra e escrita com o alfabeto feito na esco-
la. O resultado desse trabalho tem trazi-
do, cada vez mais, segurança para os 
pequenos em relação à língua inglesa. 

FESTA F2MB 
Parecia inacreditável, mas tivemos 

uma linda manhã para fazer nossa festa 
ao ar livre! Com muito empenho, fomos 

Festa F2T 



todos, pais, crianças e professores, bater 
lata e cantar juntos na praça do Largo 
dos Leões. Em seguida, voltamos para 
um bis na escola e apreciamos os traba-
lhos do semestre. Todos contentes e 
orgulhosos com suas produções. Agra-
decemos aos pais pela parceria! Nosso 
texto sobre a festa está no site. Não dei-
xem de conferir. 

CADEG 
Em dezembro as F3 irão à CADEG 

fazer compras. Depois, na escola, orga-
nizarão uma feira aberta a todos. 
Como o funcionamento da CADEG é 

um pouco diferente, no meio da tarde as 
lojas já estão fechando, planejamos um 
dia diferente para as turmas da tarde: no 
dia 1º a F3TA e  no dia 2 a F3TB entra-
rão às 9h. Depois do trabalho duro na 
CADEG, almoçaremos na escola e ter-
mos aula normal. A saída será, como 
sempre, às 17h30. Nesse dia, cada crian-
ça deverá trazer para o almoço um lan-
che reforçado que não precise esquentar, 
e um lanche da tarde caprichado. 
A F3M fará as compras no dia 1 tam-

bém e a rotina não será alterada. 
Na sexta-feira, dia 3 é a Feira na es-

cola, mas daremos maiores detalhes em 
um informe mais próximo da data. 
Faremos, excepcionalmente, no bole-

to de dezembro, a cobrança antecipada 
desse passeio que só será realizado de-
pois do envio da última cobrança do ano.  

contros, produziremos, com essas tur-
mas, o material para a projeção da festa 
de final de ano. 

PASSEIO F5 
Na semana que vem, faremos o último 

passeio do ano, F5T na segunda-feira e 
F5M, na sexta. Visitaremos alguns pon-
tos do Centro da Cidade que estudamos 
durante o projeto. O lanche será combi-
nado pela agenda. 

MUITA CRIAÇÃO NA F5T 
Em breve dividiremos as nossa crôni-

cas ilustradas, por enquanto, só um gos-
tinho. 

O medo 
Tem gente que acha que medo é 

um sentimento, que medo é quando a 
gente leva um susto, tem vários jeitos 
de demonstrar o medo. Mas agora, 
quem vai mostrar o que é medo DE 
VERDADE, sou eu. O medo. 

Eu sou uma nuvem azul-escura 
que aparece em vários lugares. Nos 
pesadelos, na mente dos covardes... 
Muitos lugares. 

Eu tenho muitos nomes: 

Susto, pavor, terror, e outros mais. 

Eu sou muito atarefado nessa minha 
vida. Posso estar com você agora, 
mesmo. 

E os covardes, então? Esses não 
me dão sossego... São chatos mesmo. 
A parte mais chata é quando alguém 

Batuque na praça, F2MB 

Letras e mais letras 

PASTA DE ARTES 
As crianças de F3, F4, F5 e F6 devem 

trazer as pastas de Artes o quanto antes. 
Nas próximas aulas organizaremos os 
portfólios. O objetivo deste arquivo é ter 
o registro do processo vivido desde a F3 
até a saída do aluno da escola. Portanto, 
é importante que os trabalhos permane-
çam na pasta que retornará à escola em 
2011. Também, durante os próximos en-



dá um susto neles. Eles saem correndo 
e eu tenho que ir atrás. Só quando me 
canso de correr eles param, por "falta 
de medo", como eu digo. 

Eles acham, na maioria das vezes, 
que ao levar sustos, quando tem 3 a 6 
anos, que são monstros, cobras ou o 
Vilgax, se forem meninos e monstros, 
cobras ou o super homem se forem 
meninas. Se têm de 7 a 8 anos, a-
cham que é ou são livros ou meninas 
apaixonadas, se forem meninos e ra-
tos e baratas se forem meninas. Se 
têm de 9 a 11 anos, acham que são 
escolas se forem meninos e escolas 
se forem meninas. De 13 a 15, acham 
que são lugares sem garotas se forem 
meninos e lugares sem maquiagem e 
pistas de dança ou lugares sem meni-
nos se forem meninas. De 16 anos 
pra cima, todos começam a perder 
(pelo menos um pouquinho) o medo. 

Julia Matta   

PENNY LANE 
As F4 têm aproveitado a música 

Penny Lane, dos Beatles, para refletir 
sobre o uso da expressão verbal “there + 
verb to Be”. As crianças cantaram, inter-
pretaram, criaram novas frases para a 
letra e é assim que estamos fechando o 
ano nas aulas de Inglês. 

F4M EM MUTAÇÕES 
“Depois da nossa visita à loja Muta-

ções da Mariana, mãe da Duda (F4M), 
e de Júlia, mãe da Bia (F3M), tenta-
mos imaginar o motivo do nome da 
loja e descobrimos que todos os seus 
produtos passaram por uma transfor-
mação. 

Vimos pulseiras e sapatos feitos de 
pneu, bolsas feitas de rede de pesca e 
de sacolas plásticas, massageador 
feito de roda de carrinho de brinque-
do, galinha feita de retalhos de alumí-
nio e de garrafas pet, havia bijuterias, 
embalagens, flores, luminárias etc. 

Sabe como aprendemos isso tudo? 
Fomos desafiados a passear pela loja 
e descobrir! 

O mais importante é que a filosofia 
da loja é trabalhar com a sustentabili-
dade. No final da visita, tomamos um 
saudável suco verde!” 

Texto coletivo 

LIVROS NAS F6 
Estamos aguardando a chegada do 

livro A Pedra no Sapato do Herói, de Orí-

genes Lessa, para começar a última lei-
tura do ano. 
Enquanto ele não chega, as F6 volta-

ram esta semana à biblioteca. Deu gosto 
ver a animação: muitos títulos novos pro-
vocaram a curiosidade e já saltaram para 
a mochila dos leitores empolgados. 
Na próxima semana os alunos preci-

sam trazer um comentário em 140 carac-
teres sobre o livro lido. Isso mesmo: se 
você fosse comentar o livro num micro-
blog como o Twitter, o que escreveria? 

MATEMÁTICA E AS FOTOS NA F6 
Os alunos das F6 terão, nesse fim de 

semana, uma tarefa de Matemática dife-
rente a ser cumprida: devem voltar ao 
local da foto tirada no primeiro semestre 
para descrevê-lo novamente, tanto nu-
mérica como geometricamente. Na esco-
la, faremos uma comparação entre as 
descrições para analisar os aspectos que 
sofreram alterações. 

ROCHAS E MINERAIS 
Realizamos uma leitura dirigida dos 

textos "O que você sempre quis saber 
sobre as pedras mas nunca teve a quem 
perguntar..." e "Coleções de rochas e 
minerais", do nosso livro Geologia. Com 
o apoio dessas leituras estamos apren-
dendo que as rochas e os minerais estão 
presentes em nosso cotidiano e muitas 
vezes nem percebemos: "o tijolo, a areia 
e o cimento das paredes, as telhas, as 
ferragens dos muros e as esquadrias 

metálicas das janelas, o piso cerâmico e 
os azulejos que revestem paredes, os 
vidros, a pia de mármore ou granito, o 
fogão e a geladeira, os talheres, a louça 
e os outros utensílios de cozinha, as tin-
tas e a cal e muitas outras coisas de nos-
sas casas são obtidas direta ou indireta-
mente do reino Mineral." 

DE TODOS 
Estão todos convidados para o lança-

mento dos livros “As confusões do leão-
zinho da juba grande” e “A menina es-
perta contra a dor malvada”, de Tania 
Salem avó de Tiago (F4M) e Flora 
(F3M). Mariana Hermeto mãe de Ana 
(F6MB) e José  (F1T) foi responsável 
pelo projeto gráfico. O evento será no 
próximo Domingo às 10h30 na Livraria 
Argumento do Leblon. 

F4M com Mariana e Julia, na Mutações 

22   TOMAS CORTES BARTHOLO               F5T 
22   JULIA MOREIRA AGUIAR DE BRITO    F2T 
23   CLARA LEITE SCHMIDT                         F4T 
23   CLARA BUARQUE DE FREITAS         F6MA 
23   RAVI GRIBEL MANSUR IGREJA           TAM 
24   ANDREIA MARTINS ROSA                    AUX 
24   BRUNA ZOBARAN STARETZ                F4T 
24   EDUARDO FERREIRA VERGARA        TDM 
25   ANTONIA DE ARRUDA QUINTILIANO  F5T 
25   RODRIGO FIGUEIRA S COSTA           F3TB 
26   HELENA LEITE GUIMARAES REGO    F3M 
28   GABRIEL E PROTASIO DE OLIVEIRAF6MA 
 

Aniversários 

de 22 a 28/11 


