
essas avaliações poderão ser feitas no 
plantão ou em contato com a orientação. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

CHUVEIRÃO PARA TODOS 
Para a última semana, estamos pre-

parando brincadeiras gostosas para uma 
despedida animada. Uma delas é o nos-
so banho de chuveirão. Pedimos que 
mantenham, na mochila das crianças, 
roupa de banho e toalha, tudo com o no-
me marcado, para que possamos espan-
tar o calor! 

JACARÉ E VASSOURA NO CIRCO! 
Envolvidas com o universo do circo, 

as crianças da Turma do Jacaré e da 
Vassoura fizeram trabalhos inspirados 
nas ilustrações coloridas de Demóstenes 
Vargas, do livro "Circo Universal", de Ra-
imundo Carvalho e Ivan Luis Mota. Es-
sas imagens estão expostas no mural da 
sala de jogos, espaço onde também 
montamos a nossa "lona" com papel cre-

PARA TODOS 
PLANTÃO 

É o seguinte o horário dos plantões 
dos professores: 

Dia 16, quinta-feira, das 18h às 21h, 
Ensino Fundamental II. O atendimento 
será por ordem de chegada. 

Dia 20, segunda-feira, Ensino Funda-
mental Manhã das 8h às 12h, Ensino 
Fundamental Tarde das 13h às 17h e 
Educação Infantil das 8h às 13h. Agen-
damentos na secretaria. 

ENSAIO GERAL 
O ensaio será na Sala Baden Powell, 

Av. N. S. de Copacabana, 360. A entrada 
e a saída, em horário especial, serão na 
portaria do teatro. 
 

Segunda-feira, dia 13, Turmas de F1 a 
F5. 
Manhã, entrada às 8h30, saída às 12h. 
Tarde, entrada às 13h, saída às 16h. 
 

Terça-feira, dia 14, Turmas de F6. 
Entrada às 8h30, saída às 12h. 
 

O lanche, tanto o sólido como o líqui-
do, deverá estar em embalagens indivi-
duais e descartáveis. Essa vivência é 
fundamental para a orientação da movi-
mentação em cena e familiarização com 
o espaço. Precisaremos contar com a 
parceria das famílias alterando um pouco 
suas rotinas. 

FESTA DE ENCERRAMENTO 
Durante 2010, muitas foram as cida-

des visitadas. O projeto "Das Aldeias às 
Metrópoles" permitiu que fizéssemos tra-
jetos no campo, nas praias, em cidades 
históricas, perto ou longe, em grandes 
centros urbanos e em pacatos vilarejos. 
Belas paisagens, problemas crônicos e 
alternativas para uma vida mais justa e 
saudável viraram assuntos de conversa 
de gente pequena. 
 

Sábado, dia 18. 
Às 9h, Ensino Fundamental I Manhã. 
Às 11h, Ensino Fundamental I Tarde. 

Às 15h, Sexto Ano, 
 

Domingo, dia 19. 
Às 10h, Educação Infantil. 
 

As turmas de Fundamental I apresen-
tam "Te encontrar pela cidade". Numa 
encenação com música e dança, vão 
contar a história de um romântico que 
cruza o Brasil procurando sua amada. 

Os sextos anos apresentam "Tribobó 
City", um faroeste musical no "saloon" da 
cidade de Tribobó, Rio, Brasil! 

A Educação Infantil, apresenta "O Cir-
co Zé Pereira", em turnê pelo Brasil. 

AVALIAÇÃO 
Acompanhamos cada criança, refletin-

do com eles, com a equipe e com as fa-
mílias sobre os seus avanços na escola. 
Na próxima semana enviaremos os bole-
tins das F4, F5 e F6 e os relatórios indivi-
duais da Educação Infantil e das F1, F2 
e F3. O momento é de pensar no ano 
que passou, nas transformações e con-
quistas, e registrá-las para relembrá-las 
em 2011. Comentários ou dúvidas sobre 
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Turma do Jacaré pintando 



tensílio de palha, utilizado para espremer 
a mandioca, chamado Tipiti. Curiosas, 
experimentaram outro ingrediente que 
faz parte da exótica gastronomia da regi-
ão: a mandioca, conhecida no sudeste 
como aipim. Agora, é hora de nos entre-
garmos aos embalos da música "Garota 
do Tacacá"! 

TINTA EM SÃO PAULO 
A Turma da Tinta está bastante envol-

vida e empenhada nos ensaios da coreo-
grafia do Hip Hop. Apreciaram algumas 
imagens de São Paulo, trazidas pelo Du-
du (TDM), e conheceram o Vale do A-
nhangabaú e o Viaduto do Chá, o Está-
dio do Pacaembu, o MASP e o fluxo de 
trânsito distribuído em anéis e radiais. As 
crianças ficaram instigadas e curiosas e 
comentaram sobre a quantidade de pré-
dios existente na grande metrópole. 

FINALIZANDO OS TRABALHOS 
A Turma do Bonde está terminando as 

apostilas relacionadas aos estudos do 
semestre e aos projetos inspirados em 
Burle Marx, que viraram maquetes. As 
crianças usaram muita argila, tinta, suca-
tas e materiais diversos para compor os 
"parques" anteriormente projetados por 
elas em trabalho que precisou de muita 
organização e dedicação dos grupos. 

Na próxima semana fazeremos uma 
exposição para mostrar o resultado. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

DE VOLTA PARA CASA 
Última semana de aula! Na escola, é 

hora de arrumar estantes e gavetas, de-

pom colorido. Nossos pequenos aprovei-
tam essa ambientação para cantar e 
dançar como os personagens do circo. 

PEZINHOS SALTITANTES 
"Ai, bota aqui, ai bota ali o seu pezi-

nho"... As crianças da Turma da Praci-
nha estão animadíssimas com a festa de 
final de ano e estão ensaiando sua core-
ografia. Seguras e muito felizes não se 
cansam de dançar e sempre pedem: 
"Mais uma!", "De novo!". 

BICICLETA NA FESTA 
A Turma da Bicicleta está envolvida 

com os ensaios da Festa de Encerra-
mento. A música "Quem tem a viola", do 
Boca Livre, está na ponta da língua e a 
confecção dos cavalinhos de sucata já 
está quase terminando. Esse grupo, tão 
empreendedor, chega ao final do ano em 
plena produção! 

FREVO PARA PAISAGEM 
Os ensaios do frevo estão animadíssi-

mos! Além do ritmo contagiante, os pas-
sos da dança instigam a criançada e en-
cantam os olhos. Assistimos, no YouTu-
be, alguns vídeos com dançarinos de 
frevo e observamos fotografias com al-
guns de seus saltos. Depois de experi-
mentar, com o corpo, as crianças foram 
desafiadas a reproduzir, em desenhos, 
algumas dessas poses. O resultado pode 
ser visto no mural da escola. 

TUCUPI OU TACACÁ? 
As crianças da Turma da Rua pesqui-

saram os ingredientes essenciais de um 
prato típico do Pará, o Tacacá. Descobri-
ram que alguns são de origem indígena 
como o Tucupi e a Tapioca, além do u-

volver livros, revistas, DVDs e materiais 
que, emprestados pelas famílias, trazi-
dos pelos alunos, mudaram de endereço 
durante as pesquisas e estudos. 

Agradecemos a todas as contribui-
ções, valiosas, para o nosso trabalho! 
Sugerimos que, também em casa, seja 
esse o movimento. Assim, quando for-
mos reorganizar o acervo para o próximo 
ano, só serão compradas as novidades e 
os materiais danificados. Será que algum 
livro da escola ou de algum amigo não 
ficou esquecido na prateleira do quarto? 

PEREIRÃO SOBRE RODAS 
Para encerrar o ano, realizaremos um 

Pereirão sobre rodas para as F1, F2 e 
F3. 

As crianças poderão trazer skates e 
patinetes; patins só para os que soube-
rem andar, pois o tempo é curto e não 
haverá como aprender. Equipamentos de 
segurança (capacetes, cotoveleiras e 
joelheiras) são bem vindos! 

Calendário: 

Terça-feira, 14, F2MB, F3M, F1T e F3TB 
Quarta-feira, 15, F1M e F2T 
Quinta-feira, 16, F2MA 
Sexta-feira, 17, F3TA 

MOBY DICK 
A Turma da Estrada embarcou na via-

gem de Ismael, em Mooby Dick. Como a 
turma da tarde, também está fazendo a 
leitura do livro em capítulos e comparti-
lhando cada detalhe da grande aventura! 

Leiam na matéria da F2M, sobre o 
Mercado da Reciclagem e o MercaLixo, 
onde todos fizeram compras utilizando 
suas sacolas retornáveis e dinheirinho de 
brincadeira. 

Mercadinho das F2 



FESTA E MERCADINHO               ���� 
A Turma do Teletransporte terminou a 

leitura de "A Festa no Céu". Trabalha-
mos os significados de alguns sinais de 
pontuação e nossas crianças consegui-
ram ler com mais fluência e entonação. A 
partir da apreciação das ilustrações, fize-
ram desenhos e colagens. No decorrer 
da semana também nos preparamos pa-
ra ir ao mercadinho promovido pela F2. 
Na quinta feira cada aluno recebeu R
$20,00 (de cédulas de brinquedo) e foi 
às compras! Foi um momento de brica-
deiras misturado com muitas aprendiza-
gens. 

VENDE-SE 
Após muitos preparativos, as F2M 

fizeram o mercadinho para F1. Com mui-
ta animação, as crianças cantaram um 
"jingle" para receber os "clientes". Para 
que todos pudessem participar, se orga-
nizaram em grupos. Cada grupo era res-
ponsável por seções e tinha seu próprio 
caixa. Após as compras, fizemos o 
"fechamento do caixa". 

FEIRA DAS F3                          ���� 
"Moça bonita não paga, mas tam-

bém não leva" 
"Olha o mamão aqui na minha 

mão, só..." 
 

Em meio a pregões, os feirantes da 
F3 venderam uma variedade de produ-
tos: abacaxi, banana, laranja... Era muita 
coisa! 

Prejuízo? Não... As crianças soube-
ram fazer a oferta na hora certa. Depois 
de quebrar a cabeça contando as notas 
e moedas, conseguiram devolver o adi-
antamento da escola e dividir o lucro en-

do texto teatral "Te encontro na cidade", 
criar novos diálogos. 

A apostila de advérbios, que chegou e 
já está se despedindo, apresentou mais 
uma classe gramatical. Os alunos perce-
beram como as mensagens ganham de-
talhes e maior definição com essas pala-
vras. 

EMÍLIA E O VERBO SER 
Na F5T, pensamos um bocado sobre 

a pretensão do verbo ser, apresentada 
em "Emília no país da gramática". Emília 
preparou a entrevista: 

 
"Hoje, nossa repórter Emília Marque-

sa de Rabicó entrevistou o verbo SER: 
— Verbo SER, para você, qual é o 

verbo mais importante depois de você? 
— Ora, bonequinha, é o verbo existir, 

meu rival, pois como você existiria sem 
ele? 

— Então, por que vossa serência se 
acha mais importante que o verbo exis-
tir? 

— Bem, Emília, eu sou considerado 
mais importante porque os gramáticos 
me chamam de verbo substantivo e, de-
pois, sou usado para mais tarefas que 
existir. 

Perguntas pessoais para o verbo ser: 
— Qual é o seu animal favorito? 
— É o ser-vo. 
—  Qual é o seu alimento favorito? 
— É o (cer)eal. 
— Qual é a sua bebida favorita? 
— (cer)veja. 
E o político? 
— É o Ser-ra. 

Miguel 
"Como poderia o mundo existir, ou 

Feira das F3 F3M com as folhagens trazidas pela Ana 

tre as três turmas. Está em discussão o 
modo como gastarão o dinheiro. 

Mesmo com a xepa, sobrou muita ba-
tata. Fizemos um lanche com batata as-
sada e requeijão. 

MANHÃ FLORIDA                     ���� 
A F3M passou uma manhã muito a-

gradável com Ana, mãe de Flora (F3M) e 
Tiago (F4M). Ela é paisagista e trabalha 
no escritório de Burle Marx. Para ilustrar 
o encontro trouxe azulejos, com dese-
nhos do mestre, e muitas flores e folhas 
diferentes, para compormos um arranjo, 
como fazia Burle Marx. Foi muito bom! 

PASSEIO NAS F4                     ���� 
Ainda com o foco no "lixo", as F4 fize-

ram um passeio a Furnas para ver como 
uma grande empresa trata seus resíduos 
e rejeitos. 

Fomos recebidos por Evanildo, que 
manteve as crianças "ligadas" em suas 
explicações, brincadeiras e jogos. Foi 
interessante ver como as questões liga-
das ao lixo e à energia caminham juntas! 
Além da energia que pode ser fabricada 
a partir dos gases do processo de de-
composição de matérias orgânicas, pu-
demos perceber como a reciclagem de 
diversos materiais, reduz muito o consu-
mo, não só das matérias primas, mas 
principalmente da energia. Foi uma ver-
dadeira aula! 

ACONTECEU NA F5M 
A F5M terminou a leitura de "Acontece 

na Cidade". As crônicas, que abordam 
temas variados, ampliaram o vocabulário 
da garotada. 

E por falar em ampliar, a turma usou a 
criatividade para, a partir de uma cena 



ser, se não fosse eu? Perguntou o verbo 
à boneca. 

Há gente que discorda Sr Verbo!" 
 

"Existiria, sim, o mundo. E ainda exis-
tiria esse texto sem o sr, pois aqui esta-
mos graças a outros verbos. Existir e 
nascer. O sr, portanto, se encontra em 
grande egocentrismo. Realmente tem a 
sua importância, mas não é totalmente 
indispensável, e a prova está agora nas 
mãos dos senhores que leem, e, logo, na 
língua." 

Luiza 

VERBO CORRER NA F5T 
"Chegamos na sala de aula a tempo 

de o verbo correr se explicar. Então, va-
mos lá: 

—  Como vocês sabem, sou o verbo 
correr; todo dia saio da minha simpática 
cabana, no acampamento da segunda 
conjugação. Posso estar no futuro se uso 
a minha calça, que tem escrito correrei; 
no passado, usando minha camisa escri-
ta corri; também posso estar no plural, 
quando levo meu cachorro, chamado por 
vários nomes, para passear: corremos, 
correremos, correndo etc. Minha parte 
radical é corr, minha terminação é o er. 
Eu flexiono também para frente (futuro), 
para trás (passado) e para dois ou mais 
(plural). 

Vou para a missa todo dia com uma 
oração pronta. Ex: Vou ter que correr pra 
missa. Que correria pra chegar à missa. 

Não sei porque, mas só penso em 
orações em que apareço. O mesmo a-
contece com todos os verbos, estranho, 
né? 

— E aí, professora, passei? 
— Claro, correr! 

Ainda bem que eu, correr, tirei cola da 
mina vida." 

Dora F5T 

CONTAGEM REGRESSIVA 
Na próxima semana as aulas de Mate-

mática das F5 serão diversão pura: jogos 
inéditos para todo mundo se despedir 
deixando um gosto de "quero mais". 

MANHÃ ESPECIAL NA F6         ���� 
Ontem os pais das F6 visitaram a es-

cola e viram os trabalhos produzidos nas 
aulas de Português, Projeto e Inglês. 

Além de cartazes, fotos, apresentação 
de slides, degustação, jogos, um blog e 
um site, a edição de um Informe Especial 
sobre a Feira Moderna (disponível no 
"site" em pdf) marcaram o início da ma-
nhã. Valeu a pena o empenho, as produ-
ções ficaram muito interessantes! Agra-
decemos aos pais pela presença! 

Depois, as turmas receberam Maria-
na, uma geóloga amiga do Pedro, pro-
fessor de Geografia, que deu uma aula 
super especial sobre rochas. Nosso mui-
to obrigado a Mariana pelo carinho e pe-
la contribuição! 

PEDRA NAS F6 
Nas últimas aulas de Português do 

ano, as F6 vão discutir sobre o livro "A 
pedra no sapato do herói". 

Não deixem de terminar a leitura e de 
trazer o livro na segunda-feira. 

DE TODOS 
DICA TEATRAL 

Elvira, mãe da Júlia Francisco (F4M), 
indica o espetáculo "Na Cola do Sapate-
ado", no Teatro Leblon, sábados e do-

mingos. 
Christiana, mãe do Guido (F3M) e do 

Gabriel (F5M), indica o espetáculo 
"Decripolou Topetou, de crianças, poetas 
e loucos todos temos um pouco." Na 
Rampa, lugar de criação, Rua Sá Ferrei-
ra, 202, dias 11 e 18 de dezembro. 

ROUPAS 
Carla, mãe da Ludimila e Sebastião 

das F3TA e TB, convida para a inaugura-
ção da confecção de roupas para crian-
ças menores de 10 anos, que se realiza-
rá de 10 a 24 de dezembro de 11 às 19h, 
na Vila do Largo - Casas de Ofício - Lar-
go do Machado/Gago Coutinho, 6. Maio-
res informações 77167396. 

ENCONTRO DE CORAIS 
O Com-Junto Sá Pereira, composto 

por pais e amigos de nossa escola, parti-
cipará do encontro de corais promovido 
pela EDEM, segunda-feira, dia 13, às 
19h. Os corais infantis da EDEM e do 
Liceu Franco Brasileiro também partici-
parão. Todos estão convidados. Rua Ga-
go Coutinho, 14, Largo do Machado. 

Passeios em Furnas das F4 

13   ARTUR LOBAO DE MELO                      F2T 
13   TATIANA DE SOUTO PINA                    PRO 
13   QUEDIENNE BRASILINO DA SILVA     AUX 
14   DANIELA CORREA LIMA                       AUX 
14   YURI MOLINÉ BARREIROS                   TDT 
15   JULIA DE SOUSA LESSA                      TBM 
16   BEATRIZ PASSOS G DE UZEDA          F4M 
17   RENATO LENT SANTOS                       PRO 
19   MARIANA HUE S MAIOR PADULA       PRO 
19   FLORA GELUDA BERMAN                  F2MB 
 

Aniversários 

de 13 a 19/12 


