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Para Todos
Plantão
Na quarta-feira, 10/04, faremos o Plantão da Pereirinha. Neste dia, os professores
estarão disponíveis, por dez minutos, para cada família que tiver interesse em
esclarecer algo sobre o processo de desenvolvimento de seu filho(a) na escola. Os
interessados devem ligar para a secretaria e agendar horário com Andrea ou
Monica.

Educação Infantil
Jardim Botânico
A Turma do Jabuti embarcou no ônibus e a aventura começou! Nosso passeio ao
Jardim Botânico foi vivenciado com muita alegria. Logo na chegada, observamos
as tartarugas que nadam no laguinho e adoram pegar sol. As crianças
caminharam, de mãos dadas, atentas às borboletas, árvores e pássaros. Depois,
entramos numa "caverna de plantas" e nesse momento a cantoria foi em
homenagem ao jabuti. Também brincamos de esconder no tronco da grande
Sumaúma, onde todos conseguiram se entocar numa só reentrância da árvore.

Jardim Botânico

Turma do Pintinho
Para iniciar o projeto da Turma do Pintinho, daremos um mergulho em histórias da
literatura infantil, especialmente as que trazem em seu enredo algo que nos
aproxime do tema Transformações. Para inaugurar nossas pesquisas, a história "A
Galinha Ruiva" foi dramatizada pelas professoras, num clima de muita alegria.
Aproveitamos o envolvimento das crianças, que se divertiram com os personagens,
e exploramos a transformação do milho em diversos tipos de alimento. No final,
todos se deliciaram com uma gostosa pipoca!

Turma do Pintinho

Escher para Borboleta
A Turma da Borboleta conheceu algumas obras de Escher e precisou aguçar o

olhar para perceber os padrões presentes nas reproduções. Depois de apreciar as
imagens e conhecer um pouquinho sobre a vida do artista, as crianças foram
desafiadas, na sala de artes, a montar um quebra-cabeça das obras selecionadas.

Escher para Borboleta

Passeio ao Jardim Zoológico
A Turma do Ovo foi passear no Zoológico. Quando chegamos, fomos recebidos
pelas estagiárias do Zoológico. Logo vimos as araras e descobrimos que lá elas
fazem seus ninhos na terra. Mais adiante, vimos os bichos da fazenda: galinhas,
pôneis, cabritos, lhamas, patos com seus filhotes e alguns coelhos. Fomos
surpreendidos por uma perua que estava chocando e por um ninho de galinha com
ovos dentro. Também fomos em uma sala que tinha muitos esqueletos de
diferentes animais, dentre eles alguns jacarés, hipopótamos e tartarugas-marinhas.
Nessa mesma sala também vimos ovos grandes de avestruz e ema e um ovo
pequeno de tucano.
Terminamos nosso passeio com um delicioso piquenique com muitos biscoitos,
bolinhos e frutinhas. Foi um passeio muito legal!

Passeio ao Jardim Zoológico

Apreciando o Eucalipto
Galhos, folhas e cascas do Eucalipto e do Pinheiro, trazidos pela Fafá, chamaram
a atenção da Turma do Papel. Depois de sentirem os cheiros e observarem o
material na rodinha, as crianças produziram desenhos de observação e
construíram uma árvore coletiva com pintura e colagem. No salão, apreciamos
paisagens em que essas árvores apareciam. Nina R. formulou uma hipótese
interessante: "Será que a semente do Eucalipto é branca?". Sofia trouxe uma
pesquisa de casa e desvendou o mistério: a semente do Eucalipto não é branca, é
marrom, pequena e fica dentro de uma casquinha dura, pendurada no galho. E
para nossa surpresa, a semente que havíamos usado para compor a árvore que
fizemos era a do Eucalipto!



A Aranha Arranha a Rã
Na quinta-feira, 09/04, iremos passear no Jardim Zoológico. O lanche será coletivo.
Pesquisando sobre outros animais que se escondem em folhas e árvores, a Turma
do Camaleão descobriu trava-línguas engraçados que falavam sobre sapo, aranha,
rã e lagartixa.
Desafiadas, as crianças tentaram repetir os textos e consideraram que era difícil
porque os sons de partes das palavras eram parecidos. Também brincamos de
rima com nossos nomes.
Depois, reescrevemos os textos substituindo algumas palavras por desenhos e as
crianças puderam levantar outras hipóteses sobre a estrutura da nossa língua.

Apreciando o Eucalipto

Sementeira
O feijão que a Turma da Semente plantou cresceu bastante! O caule ficou
comprido e passamos a acompanhar o surgimento de sua plantinha.
Fizemos uma sementeira em uma caixa de ovo grande de papelão. Nela,
plantamos semente de girassol, carolina, coquinho, feijão preto e feijão vermelho.
Em outra caixa igual, colocamos sementes das mesmas espécies. No entanto,
algumas com água e outras sem água. No primeiro dia de observação,
percebemos que não tinha mais água na caixa.
"O sol aqueceu e secou a água." Caetano
"A nuvem bebeu a água e caiu a chuva." Bettina
Aproveitamos para aquecer, no forno, algumas sementes de nossa coleção e
experimentar o sabor do pinhão e da semente de sapucaia.
"Ficaram torradinhas!" Luiza T.
"Tem cheirinho de amendoim." Nina M.
"Delícia de pinhão!" Nina T.
"A sapucaia ficou molinha." Maria

Gotas
Na próxima terça-feira a Turma do Gelo terá uma aula especial de Expressão
Corporal. As crianças deverão vir com roupa branca confortável.
Quantas gotas de água cabem na superfície de uma moeda antes de transbordar?
Utilizando diferentes tamanhos de moedas, as crianças foram desafiadas a
levantar hipóteses para responder a essa questão.
Atentas à contagem, se surpreenderam a cada gota pingada e observaram,
curiosas, os agrupamentos que se formavam nas moedas. Em pequenos grupos,
nossos pequenos cientistas repetiram o experimento e registraram em desenhos
as suas impressões.

Borboleta e Ovo
Os pequenos da Turma da Borboleta, atentos às transformações ocorridas na
história da Cinderela, aproximaram-se do universo da dança ao apreciar um vídeo
do ballet de mesmo nome, com o Birmingham Royal Ballet, além de outra
montagem com um grupo de crianças. Transformados em sapos, cavalos e
ratinhos, experimentaram alguns saltos, galopes, movimentos de avanço e recuo,
nos níveis alto e baixo, e finalizaram a aula dançando em duplas, num divertido
baile.
Já a Turma do Ovo, após observar imagens de alguns animais que nascem de
ovos, experimentou se locomover como eles pelo espaço, utilizando diferentes
níveis de movimento e apoios corporais. Uma caixa representando um ovo surgiu
como elemento na roda e os pequenos, numa brincadeira de mímica, saíam de
dentro dela passando a representar corporalmente algum dos animais para que os
colegas adivinhassem.

De Todos
Grupo Vocal Ordinarius
A professora Maíra convida todos para a temporada de shows do grupo vocal
Ordinarius. Os shows acontecerão em todos os domingos do mês, sempre às 16h,
no Parque das Ruínas, em Santa Teresa. No repertório, clássicos da MPB se
misturam a sucessos do pop nacional e internacional. Os ingressos custam 20
reais (inteira) e 10 reais (meia-entrada).

Gotas

Mateiros
O Moleque Mateiro completa 8 anos e vai comemorar num grande encontro com
lanche coletivo, no domingo, às 10h, na Floresta da Tijuca (Meu Recanto), em
frente ao Centro de Visitantes. Informações: 9923-0325.

Chegança do Almirante Negro
Recomendamos a todos os alunos o espetáculo "Chegança do Almirante Negro no
MAR da Pequena África", da Grande Cia de Mystérios e Novidades. Domingo, dia
7/4, às 14h, no Museu de Arte do Rio, Praça Mauá, 5. Uma oportunidade
imperdível, especialmente para as F9 que estudam sobre a Revolta da Chibata. Os
atores e músicos trabalham sobre pernas de pau, fazendo um belo resgate de um
fato histórico importante no contexto das transformações que ocorreram no início
do séc. XX em nossa Cidade.

Sonho de uma Noite de Verão
Rebeca (F4M), Luana (F6T), Ana Beatriz e Fernanda (F6M), que participam do
coro da OSB, convidam para o espetáculo "Sonho de uma Noite de Verão", no
Theatro Municipal, hoje, dia 5/4, às 20h.

Aniversários
De 8 a 14 de abril
8 RAFAEL STEFFEN BASTOS - F7T
8 DANIEL HOLCK VENANCIO FILHO - TCT
8 GABRIEL GONÇALVES ROSAS - F2M
9 CAROLINA FEINGOLD GUTTMANN - TBM
9 CECILIA SIQUEIRA DA COSTA MARQUES - TAT
10 SANDRA APARECIDA DE SOUSA COIMBRA - AUX
10 ANTÔNIA RIBEIRO FELIPPE RONDELLI DE PAULA - TBT
10 MARIA UMBURANA FERREIRA - AUX
11 DANIEL MATTA MACHADO MOURA - TDT
11 TOMAZ WELLER LOPES - F2M
11 LUCAS BOND SALLES - TDT
11 MARIA EDUARDA ARRUDA PRADO - F7T
12 ELISABETH VON KRUGER RAMOS DE FREITAS - PRO
12 MARIANA GONÇALVES NEHAB - TAM
12 ROSA MARINA FERRAZ PARREIRAS HORTA - F9MB
13 MILA MACDOWELL BOULTING - TAM
13 BENTO GONZALEZ ROCHA RAMOS - F7T
14 MAIRA HORTA DE SA MARTINS - PRO
14 MARINA TERRY WETTREICH - F5T
14 FLORA TEIXEIRA SALEM - F6M
14 LUANA STAUFFER BALDACCI - F6T
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