
Vanessa. 

PALHAÇOS E BAILARINAS 
As crianças da Turma da Vassoura 

estão descobrindo esse mundo mágico. 
A turma assistiu, na internet, a uma pe-
quena homenagem a Carequinha, Arrelia 
e outros que tanto animaram o público e, 
também, a bailarina Ana Botafogo que 
deixou nossas meninas suspirando com 
tanta delicadeza. Numa brincadeira gos-
tosa, ao som dos Parlapatões, aprende-
ram gestos desses personagens do circo 
e se divertiram a valer nas aulas de Ex-
pressão Corporal. 

CAÇA AO TESOURO                 ���� 
As turmas do Jacaré e da Pracinha 

tiveram uma tarde muito especial no dia 
em que as outras duas turmas da tarde 
foram passear juntas deixando todo o 
espaço só para elas. Fizemos uma 
"Caça ao Tesouro" e foi uma farra dana-
da! As crianças ficaram muito empolga-
das tentando desvendar o mistério e a 
alegria tomou conta da casa! Ao chega-
rem nos lugares indicados nas pistas e 
não encontrarem o tesouro, logo davam 
prosseguimento à procura, num misto de 
euforia e curiosidade: Mas afinal, que 
tesouro era esse? Todos queriam saber! 
Depois de muito circular por todos os 
ambientes, qual não foi a nossa surpre-
sa... Estava dentro da geladeira de brin-
quedo da sala de jogos! 
Era uma enorme bacia, cheia de pipo-

ca cheirosa e crocante! 

LAGARTA NA BICICLETA 
"Nós conhecemos a lagarta que a Tur-

ma da Rua encontrou no pátio da escola. 
Todo dia a gente pega o pote da lagarta 
para ver o que ela está fazendo. Lá den-
tro tem muitas folhas que ela gosta de 
comer e cocôs redondinhos que ela gos-
ta de fazer. Nossa turma também viu um 
vídeo e descobriu que as lagartas fazem 
uma casinha que se chama casulo e 
que, bem devagar, a casquinha do casu-
lo vai rachando e a lagarta vira uma bor-

PARA TODOS 
ATMOSFERA                            ���� 

Foi um sucesso a apresentação do 
grupo no salão da escola. Ontem à noite, 
com a presença dos professores e de 
alguns pais, a poesia, a prosa e a música 
brasileiras, ligadas especialmente às fa-
velas da nossa cidade, fazíamos um con-
traponto pacífico à atmosfera de tristeza 
e insegurança que se abatem sobre a 
nossa cidade. 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 
As sugestões e críticas das famílias 

sempre nos ajudaram a aperfeiçoar nos-
so projeto pedagógico. O questinonário 
anual tem sido uma ferramenta valiosa 
para esse processo. Recebemos, até 
agora, poucas respostas. Para facilitar o 
seu preenchimento, estamos fazendo 
uma experiência com a ferramenta 
"formulário", do "Google Docs", na pági-
na principal do “site” da escola. Espera-
mos sua participação para que sua opini-
ão possa enriquecer o debate nas reuni-
ões da próxima semana. 

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 
Dia 1/12, às 18h, Educação Infantil. 
Dia 9/12, às 18h, Ensino Fundamental I 
Dia 9/12, às 20h, Ensino Fundamental II 
 

Na pauta, uma conversa aberta sobre 
o ano que passou e uma síntese dos 
questionários e das avaliações feitas 
com as crianças. As reuniões serão na 
sede da Capistrano de Abreu. Não dei-
xem de enviar o questionário ou preen-
chê-lo no “link” do "site" da escola. 

RELATÓRIO DE GRUPO 
O Relatório de Grupo do segundo se-

mestre será publicado no "site" da esco-
la, no formato do Informe Semanal e está 
sendo preparado em "Das Turmas", mo-
mentaneamente disponível apenas para 
os professores. 

FANTASIAS 
As sugestões enviadas para o Ensino 

Fundamental e para a Educação Infantil 
não são para ser seguidas à risca. Muito 
pelo contrário, dispensamos produções 
caras e sofisticadas. O espírito sempre 
foi o de aguçar a criatividade, valorizar a 
diversidade, promover o improviso, in-
centivar a parceria das crianças com su-
as famílias na construção de suas carac-
terizações. Mãos à obra! Vasculhem os 
armários, peçam ajuda aos parentes e 
amigos... E contem conosco. 

FESTAS DE ENCERRAMENTO 
As Festas serão na Sala Baden Po-

well, Av N S de Copacabana, 360. 
 

Dia 18/12 (sábado) 
Ensino Fundamental Manhã às 9h. 
Ensino Fundamental Tarde, às 11h. 
Sexto Ano, às 14h. 
 

Dia 19/12 (domingo) 
Educação Infantil, as 10h 

EMPRÉSTIMOS DE LIVROS 
Para que possamos organizar o acer-

vo da biblioteca durante as férias, a partir 
de dezembro não faremos mais emprésti-
mos. Mas os momentos de leitura e delei-
te na escola estão garantidos. É tempo 
de recolher. Quem estiver com livros da 
escola não esqueça de trazê-los de volta. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FANTASIAS 
Estamos enviando, hoje, pelas agen-

das, uma sugestão das fantasias que as 
crianças deverão usar na festa de encer-
ramento. Qualquer dúvida, entrem em 
contato com os professores, Paula ou 
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de sua autoria, uma capela do século 
XVII e uma coleção de arte polpular. 

FLORESTA DA TIJUCA             ���� 
As Turmas da Tinta e da Rua foram 

passear na Floresta da Tijuca. Curiosas, 
as crianças apreciaram a exuberância e 
diversidade das árvores, as pedras, a 
cascatinha e toda a natureza ao redor. E 
se deliciaram com um saboroso lanche 
coletivo, numa clareira em frente a um 
açude. Aproveitamos para cantar para-
béns pelo aniversário de Dudu Vergara 
e, quando a brincadeira ia esquentar, a 
chuva fina sinalizou que já era hora de 
irmos embora. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

ENSAIO GERAL 
Nesse dia a Sá Pereira vai mudar de 

endereço. 
A entrada e saída serão na portaria da 

Sala Baden Powell, Av. N.S. de Copaca-
bana 360. 
 

Dia 13/12, segunda-feira, F1 a F5 
Manhã, entrada às 8h30, saída às 12h. 
Tarde, entrada às 13h, saída às 16h. 
 

Dia 14/12, terça-feira, F6 
Entrada às 8h30, saída às 12h. 
 

O lanche, tanto o sólido como o líqui-
do, deverá ter embalagens individuais e 
descartáveis. 
Essa vivência é fundamental para a 

orientação da movimentação em cena e 
familiarização com o espaço. 
Precisaremos contar com a parceria 

das famílias alterando um pouco a rotina. 

MAIS PET 
Os alunos da F2T estão montando um 

pufe de garrafas PET para a biblioteca. 
Eles querem fazer um bem grande, ou 

boleta linda. Estamos torcendo para que 
isto aconteça com a nossa lagarta" 

Texto coletivo 

HOJE TEM ESPETÁCULO?! 
As turmas da Paisagem e do Bonde 

foram, juntas, assistir ao espetáculo Tri-
ciclo. A apresentação proporcionou, além 
de boas gargalhadas, muita motivação 
para entrar no mundo do circo, que tam-
bém conduzirá nossa festa de encerra-
mento. No momento, as turmas estão a 
todo vapor ensaiando a cantoria e a co-
reografia para o grande dia, nas aulas de 
Música e Expressão Corporal. 

SESSÃO DE VÍDEO 
As atividades em torno do filme 

"Cantando na Chuva", realizadas nas 
aulas de Expressão Corporal, foram gra-
vadas e editadas num vídeo. Convida-
mos os pais das crianças da Turma da 
Paisagem para uma sessão, na próxima 
quarta-feira, às 17h, no salão da Pereiri-
nha. 

SÍTIO BURLE MARX                 ���� 
A Turma do Bonde já estava contando 

os dias no calendário para o tão aguar-
dado passeio, até que chegou o dia da 
visita ao Sítio Roberto Burle Marx. 
O trajeto foi um pouco longo, mas 

chegar a um lugar tão mágico e cheio de 
vida foi uma experiência inesquecível. 
Fomos recebidos, próximos a uma 

figueira com mais de 100 anos, por uma 
guia muito simpática que nos mostrou 
algumas das mais de 3.500 espécies de 
plantas que pertencem à coleção, consi-
derada uma das mais importantes do 
mundo. 
Tivemos também a companhia do seu 

Augusto, primo do Burle Marx, que nos 
contou histórias incríveis. 
Além das muitas e diferentes plantas, 

pudemos ver a sua casa, alguns quadros 

vários pequenos, dependendo de quan-
tas conseguirem. Quem puder, mande 
garrafas, mas só servem as de Coca-
cola, de 2,25l. 
Também estão com a idéia de fazer 

um para Pereirinha. Mas para lá, as gar-
rafas devem ser de Coca-cola de 600ml. 

LIVRO DE F1 
Antes de adotar um material, entra-

mos em contato com editora e a distribui-
dora para verificar a disponibilidade do 
livro. Com "Festa no Céu - um conto do 
nosso folclore" de Angela Lago, não foi 
diferente mas, infelizmente, tivemos pro-
blemas com essa comunicação e pedi-
mos desculpas pelos transtornos. Mas já 
estão na Papel aos Pedaços. Esperamos 
que todos possam adquiri-lo já que foi 
escolhido pela qualidade da ilustração e 
do texto da autora. Começaremos uma 
leitura compartilhada com os exemplares 
que já chegaram. O livro será bem apro-
veitado e, certamente, terá um lugar es-
pecial no acervo de cada criança. 

F2MB VISITA A MUTAÇÕES     ���� 
“Fomos à loja Mutações. O nome da 

loja é esse porque ela transforma o lixo 
em outras coisas. Uma das donas da loja 
é a mãe do Rafael. Nós aprendemos a 
fazer uma luminária e uma camisa de 
garrafa pet. Tinha uma bolsa feita de sa-
colas plásticas linda! Tinha um brinquedo 
que se movia a energia solar em vez de 
pilhas. A gente também viu uma bandeja 
feita da embalagem de pasta de dentes. 
Tinha um colar feito de canela. A gente 
gostou da visita e no final tomou um suco 
verde, que algumas pessoas gostaram e 
outras não.” 

Texto coletivo 

Estamos organizando nosso mercadi-
nho e pedimos que as crianças tragam 
embalagens vazias para compor nossa 

Turmas da Tinta e da Rua na Floresta da Tijuca Turmas do Jacaré e da Pracinha na caça ao tesouro 



loja. A sucata deve vir limpa e seca. 

MERCADINHO 
A F2T está preparando uma brincadei-

ra de supermercado para a F1T. Conse-
guimos juntar muitas embalagens de pro-
dutos e separá-los por seções, como 
num supermercado de verdade. Depois, 
colocaremos preço, faremos algumas 
promoções e prepararemos um encarte 
bem bonito para que eles possam con-
sultar e decidir o que querem comprar. 
Fazendo o levantamento do estoque, 
sentimos falta de produtos de limpeza e 
higiene pessoal. Quem puder ajudar, é 
só enviar. Elas devem vir vazias, limpas 
e secas e não podem oferecer perigo 
para a brincadeira. 

VISITA DE UM VETERINÁRIO      ���� 
A turma do Teletransporte recebeu a 

visita do veterinário Bruno, irmão da Ma-
riana Conde, que já trabalhou no Projeto 
Tamar, no Projeto Peixe Boi e participou 
do resgate de uma baleia. Nossos alunos 
fizeram muitas perguntas e tiraram dúvi-
das sobre as características e sobre o 
ciclo de vida das baleias. No final, pedi-
ram autógrafos ao convidado que os ale-
grou com desenhos com motivos do mar. 
Na sexta, fizemos mais um passeio es-
pecial! Fomos ao Jardim Zoológico, para 
conhecer de perto alguns animais, espe-
cialmente a tartaruga, personagem do 
livro que está sendo lido. 

PASSEIO E VISITA ESPECIAIS   ���� 
A Turma da Estrada vivenciou dois 

momentos especiais: a ida ao Jardim 
Zoológico para conhecer, de perto, al-
guns animais, especialmente a tartaruga, 
personagem do livro Festa no Céu e a 
visita do Marcelo, pai do Iuri, que é ictió-
logo, profissional que estuda os peixes. 
Marcelo trouxe alguns animais marinhos, 

às 16h30 para as F3T. Tragam dinheiro 
trocado e suas sacolas ecológicas. Vale 
a pechincha. 

F3 NO MERCADO 
As F3 juntaram várias embalagens 

para montar um mercado. Analisamos 
encartes, estimamos preços, fizemos 
arredondamentos e, por fim, brincamos 
de mercado simulando situações de 
compra e venda para trabalhar o troco. A 
atividade também ajudou no estudo e 
familiarização das medidas de massa e 
capacidade. Assim, vamos nos preparan-
do para a inauguração e o funcionamen-
to da nossa feira. 

CIRANDA DE LOBATO NAS F4 
Quando adotamos o livro “Minhas Me-

mórias de Lobato”, de Luciana Sandroni, 
tínhamos a ideia de escolher uma de 
suas histórias para fazer uma leitura 
compartilhada. Conversando com as cri-
anças, descobrimos que a maioria tinha 
um rico e variado acervo de Lobato em 
casa. Então, decidimos propor uma ci-
randa com os livros selecionados das 
bibliotecas particulares. São edições va-
riadas, livros recentes, outros muito ve-
lhinhos e carregados de histórias por 
dentro e por fora. Como sempre, conta-
mos e agradecemos a parceria das famí-
lias dando uma forcinha nessa leitura. 
Segunda-feira, receberemos Luciana 

Sandroni e queremos estar afiados sobre 
Lobato para um troca-troca de ideias. 

TANGRAN 
As crianças das F4 se encantaram 

com uma lenda sobre a origem do Tan-
gram. 
Realmente, pensá-lo como uma placa 

de porcelana, quebrada em sete peda-
ços, capaz de representar tudo o que 
existe de mais belo no mundo é uma lin-

Bruno, irmão da Mariana Conde, visita a Turma do Teletransporte Marcelo, pai do Iuri, em visita à Turma da Estrada 

entre eles um baiacu, um cação, uma 
arraia, um peixe serra, além de uma 
mandíbula de tubarão tigre. As crianças 
puderam tocar nos peixes, com luvas 
apropriadas, e fazer diversas perguntas. 

CAPOEIRA NA F2MA               ���� 
A aula de Expressão Corporal teve 

uma convidada especial, a professora de 
capoeira Kapim. Ela falou sobre os fun-
damentos do jogo: ginga, esquivas, gol-
pes, movimentação e, talvez o mais im-
portante de todos, o olhar sempre volta-
do para o outro. As crianças aprenderam 
novos movimentos, além de experimen-
tarem a movimentação do jogo na roda, 
ao som do pandeiro e do berimbau. Cer-
tamente nossos ensaios para a festa de 
encerramento ganharão novo fôlego de-
pois dessa experiência. 

BANHO DE FLAUTA 
Na próxima semana as F3 e F4 terão 

uma aula de Música diferente. Aprende-
rão a lavar a flauta e, de quebra, ganha-
rão um banho de mangueira. Pedimos a 
todos que tragam roupa de banho, toalha 
e um paninho de limpeza (tipo Perfex). 
Lembramos que só poderá participar do 
banho de mangueira quem trouxer roupa 
de banho. 

PLANEJAMENTO CADEG 
Quarta-feira a F3TA e, na quinta-feira, 

a F3TB entrarão às 9h. Depois das com-
pras na CADEG, almoçaremos na escola 
e teremos aula normal. Cada criança 
deverá trazer um lanche reforçado para o 
almoço, que não precise ser esquentado, 
e um lanche para a tarde. 
A F3M irá, junto com a F3TA na quar-

ta-feira, mas sua rotina não será altera-
da. 
A Feira, com a presença dos pais, 

será sexta-feira, às 11h15 para F3M, e 



da imagem. 
Assim, mediram, compararam, anali-

saram e identificaram suas peças. Com 
elas, brincaram e experimentaram criar e 
transformar. 
Depois, assistiram a uma animação 

no site, feita pelas crianças da escola, 
em 2008, nas aulas de Artes. E ainda 
visitaram o site www.rachacuca.com.br/
tangram. Uma farra! 

AUSÊNCIA 
Nas próximas duas semanas, Mariana 

Fiore se afastará para fazer uma peque-
na cirurgia. Andréa Nivea e Jade dividi-
rão o planejamento das próximas aulas 
de projeto. Nesse período, a orientação 
do Sexto Ano estará a cargo da Tetê. 

AULA ATÉ O ÚLTIMO DIA 
Até lá, há muito trabalho nas F5. Pedi-

mos atenção especial aos compromis-
sos, materiais, tarefas, agenda e, especi-
almente, à presença. Na próxima sema-
na, faremos uma avaliação de Língua 
Portuguesa. 

LAGOA NO CIRURGIÃO PLÁSTICO 
A meninada da F5T anda escrevendo 

à beça! 
“Todos nós já tivemos vontade de mu-

dar, mas nunca ninguém foi mudado pe-
las autoridades. Foi isso que aconteceu 
com a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela te-
ve parte do seu belo corpo de água ater-
rado, e a grande Lagoa agora tem apro-
ximadamente a metade do que tinha 
(imagina o que era dar uma volta com-
pleta na Lagoa). Em duzentos anos lhe 
tiraram 1.5 milhões de metros quadra-
dos, e lhe deixaram uns 2,3 milhões, fa-
zendo as contas, descobrimos que ela 
tinha, originalmente, 3,8 milhões!!! Isso 
não é tudo! (Quase) todo ano é modifica-
da e perfumada, isto é, tem sua anual 
mortandade de peixes. Com seu leve 

aroma de Poisson Mort 158 (Peixe Morto 
158) afastando todos os passantes inde-
sejáveis e os desejáveis. A Lagoa tam-
bém não ganha uma "cara" muito agra-
dável: como o seu véu de peixes mortos 
deixa qualquer turista querendo foto de 
cartão postal raivoso. O aterrado já é 
terra, os peixes morrem por excesso de 
algas, o que podemos fazer? Primeiro, 
devemos não jogar esgoto, a fonte maior 
de estímulos para as algas. E, segundo: 
aceitar que o que não queremos (lixo) 
essa velha senhora também não quer. 

Luiza 

TIPOS URBANOS NA F5M 
Esta semana nos dedicamos à publi-

cação de um suplemento literário com 
crônicas das crianças sobre tipos urba-
nos. Os alunos digitaram seus próprios 
textos e usaram o email como ferramen-
ta. Além disso, encantados com as defi-
nições do Lobato para os tempos ver-
bais, continuamos nossos estudos muito 
empolgados. Fizemos uma boa revisão 
do teste para deixar fresquinho na me-
mória tudo o que aprendemos. 

APRENDENDO A ESTUDAR NA F6 
Durante o sexto ano, a experiência 

com a recuperação paralela e com a ati-
vidade extra, após as avaliações, deu 
aos alunos um repertório de sugestões e 
dicas de como um estudante deve se 
preparar e de como pode dedicar, de 
forma eficiente, o tempo aos estudos. Foi 
por isso que tiveram a ideia de preparar 
um manual, uma cartilha de estudos, 
endereçada aos calouros de 2011. Quem 
quiser contribuir, compartilhando suas 
dicas e experiências na cartilha, é só 
mandar um email para lucianepmou-
ra@gmail.com 

MOSTRA NA F6 
Os alunos das F6 esperam pelos pais 

no dia 9, às 8h. 
Nas salas estarão expostos os seguin-

tes trabalhos: 
• Pesquisas sobre Cultura, Cidades e 
Tecnologia, realizadas nas aulas de 
Projeto; 

• Esboços da revista "Minds & Hearts" e 
Guias turísticos do Rio e de outras ci-
dades do mundo, elaborados nas aulas 
de Inglês; 

• Atividades envolvendo o jornal, fruto do 
trabalho de Português; 

• Exposição de fotos das aulas de Edu-
cação Física. 

MAIS JORNAL NAS F6 
Esta semana os alunos da F6 continu-

aram trabalhando com notícias de jornal. 
Receberam algumas notícias em Portu-
guês e, a partir das respostas às pergun-
tas básicas (Who, What, Where, When, 
Why e How), produziram, em Inglês, sín-
teses das notícias lidas. Nas próximas 
aulas as duas turmas vão organizar a 
exposição do dia 9 fazendo ajustes nas 
produções feitas nas aulas. 

DE TODOS 
AULAS DE FLAUTA 
Clarice Nicioli, ex-aluna,filha do Rai-

mundo, pianista do Coral, está dando 
aulas de flauta doce e transversa. Telefo-
nes: 2215-5059 e 9253-4135. 

29   OLIVIA ARANHA BALDRIDGE               F1T 
 

  1   CAMILA SANDOVAL DE ANDRADE     PRO 
  1   DEISE LUCE OLIVEIRA DA SILVA       AUX 
  3   THEO DALMASO KUSSAMA                 F3M 
  4   SOFIA MORENA TEIXEIRA COELHO F2MB 
  5   MARINA RIBEIRO VISCONTI                AUX 
 

Aniversários 

de 29/11 a 5/12 

Visita da professora Kapim, de capoeira, à F2MA F2MB visita a Loja Mutações 


