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Para Todos
Festa Junina e Encerramento do Semestre
A Festa da Educação Infantil está confirmada no dia 13/7, sábado,
durante a manhã, na sede da Capistrano de Abreu, com a presença dos
pais. Mas as aulas da Educação Infantil continuam, para todos, até
sexta-feira, dia 19 de julho. Depois teremos férias! O reinício das aulas
será no dia 5 de agosto.

Educação Infantil
Do Ovo à Festa Junina
Animadas e interessadas pelos animais que nascem de ovos, as
crianças da Turma do Jabuti se envolveram com a finalização do nosso
projeto: escutaram histórias de galinhas e lagartas, assistiram a uma
animação do Patinho Feio, além de terem observado, diariamente, os
pintinhos da escola. Também estamos terminando um trabalho de artes
relacionado à pesquisa sobre o ciclo de vida das borboletas, que poderá
ser apreciado em nosso mural, na próxima semana.
Em breve iremos embarcar na cultura popular e tudo o que envolve os
festejos juninos. Danças, músicas, brincadeiras e comidas típicas irão
fazer parte de nosso dia a dia!

O Que Mudou?
Ao longo das pesquisas relacionadas ao projeto "As transformações que
ocorrem nas histórias infantis", as crianças da Turma do Pintinho
observaram, bem de pertinho, o desenvolvimento do pintinhos da
escola, o crescimento dos feijões que plantamos e, embarcando no
mundo da fantasia, as transformações produzidas com os toques da
varinha de condão da Cinderela!
Agora é hora de começar a se preparar para dançar no "Arraiá da Sá
Pereira". E para dar o pontapé inicial nos preparativos da Festa Junina,
estamos enviando uma pesquisa para casa. Será uma oportunidade
para pais e filhos, juntinhos, buscarem informações sobre as comidas
típicas desse festejo popular. Aguardamos as respostas na próxima
segunda-feira.

Mel Para Borboleta
No passeio à Cobal, a Turma da Borboleta visitou o quiosque da
Cooperativa Apícola do Rio de Janeiro.
Maria nos recebeu gentilmente e nos apresentou pólem, geleia real,
favo e uma grande variedade de mel. As crianças provaram todos com
gosto, inclusive o pólem, e descobriram que sua cor e sabor dependem
das espécies de flores visitadas pelas abelhas. Só a geleia real ficou de
fora da degustação por ter um gosto muito forte. Mas, curioso, Saulo
não deixou de perguntar: "A gente ia virar abelha rainha, se comesse?"
Com o mel que trouxemos de lá, vamos preparar uma receita.

Borboleta-Monarca
Depois de assistir a um vídeo para observar a transformação da
Borboleta-Monarca, a Turma do Ovo descobriu que elas migram em
uma grande jornada para lugares mais quentes. Encantadas com esse
inseto, as crianças viram imagens de seus ovos e foram desafiadas a
estimar a sua quantidade, fazendo um registro para o nosso blocão.

Visita e Campanha 
Felipe, pai do Miguel (TCM) e da Helena (F6M), sua irmã "assistente",

envolveram e encantaram a Turma do Papel com a experiência de um
foguete que voava de verdade. Confeccionado com uma garrafinha de
plástico, o foguete foi aos ares impulsionado por uma bomba de ar. No
final da apresentação, todos quiseram tentar fazê-lo funcionar
novamente. Foi uma manhã muito divertida!
Nossa campanha para separar o papel da escola está de vento em
popa! As crianças prepararam um cartaz com o conceito de reciclagem
e listas com o que pode e o que não pode ser separado para ser
entregue no Recicla Light, e convidaram todas as turmas para participar.
Fafá ficou responsável por divulgar a campanha no turno da tarde. Ao
elaborar o cartaz, as crianças utilizaram e organizaram seus
conhecimentos sobre a construção da escrita, confrontando ideias e
opiniões. Todos participaram como leitores e escritores iniciantes
apropriando-se gradativamente dessa ferramenta para sua
compreensão do mundo.

Visita e Campanha

Mel Para Borboleta
Caça ao Tesouro
A Turma do Camaleão "quebrou a cabeça" e correu muito por todos os
cantos da escola em busca das pistas de uma incrível Caça ao Tesouro!
Pudemos constatar, através das charadas relacionadas aos animais que
pesquisamos, o quanto aprendemos ao longo do projeto "Camuflagem e



Mimetismo". A última pista nos levou ao barco e encontramos, dentro
dele, cocos secos e verdes e bandeirinhas de festa junina. Com a ajuda
do Alexandre, funcionário da escola, descobrimos muitas coisas sobre
os frutos, bebemos a água e comemos a polpa. No lanche, saboreamos
uma deliciosa cocada preparada pela querida Dona Maria. Esses cocos
estão dando o que falar!

Caça ao Tesouro

Borboleta-Monarca
Semente Inspirada em Margaret Mee
A Turma da Semente assistiu ao trailler do filme "Margaret Mee e a flor
da lua", que apresenta parte de sua obra sobre a flora brasileira e
mostra a coragem da artista plástica britânica que defendeu a bandeira
do ambientalismo. As crianças ficaram encantadas e curiosas quando
souberam que a botânica foi capaz de dormir na floresta amazônica,
sozinha por muitas vezes, para registrar o processo de florescimento da
flor da lua, uma flor rara que desabrocha e morre na mesma noite.
Depois disso, nossos apreciadores da arte, produziram pinturas
belíssimas inspiradas na artista. Seus trabalhos estão expostos no
mural de entrada.
Em clima de finalização do semestre, fizemos uma avaliação do
percurso do projeto da turma, da participação e produção de todos e
também da colaboração das crianças para uma dinâmica mais
harmônica no grupo. Finalizamos nossa conversa listando ideias e
desejos para o próximo semestre.

Recordando
A Turma do Gelo está recordando a trajetória do projeto por meio de
conversas, fotos, registros em nosso blocão e apreciação dos trabalhos
produzidos. Refizemos algumas propostas. Uma delas foi a de quando
Nicolas trouxe, de presente para a turma, alguns ovos de galinha caipira
e fizemos um bolo. E como não podia faltar, preparamos outro delicioso
bolo de chocolate! Um dos momentos mais marcantes que as crianças
destacaram foi a passeata contra o desperdício da água.

Como atividade de fechamento do projeto, na próxima terça-feira,
faremos nosso último passeio do semestre. Visitaremos o Largo do
Boticário e seguiremos para a sede da Estação de Águas do Flamengo.
O lanche será coletivo.

Recordando

Semente Inspirada em Margaret Mee

Aniversários
De 1 a 7/7
1 TOMÁS MEDEIROS DE SOUZA  F2M
1 MATIAS TEIXEIRA VAISMAN  F7T
1 LUCAS CARDOSO ADAMCZYK  F9MB
1 JOÃO BAETA SABACK  F4M
2 ALICE COELHO MACHADO  F3M
3 MARIA GIACOMINI SIMÕES  TDM
3 JOANA PERES TOSTES DOS SANTOS  F9MA
3 ALICE DANTAS ZYNGIER  TDM
3 THIAGO ELIAS SOUZA MATTAR  F2T
4 ALEXANDRE ALANATI DE MORAIS  F8TA
4 FLORA MORAES BUZZATTI  F4T
5 JULIA GONCALVES FRANCISCO  F7M
5 MARIANA GALVÃO MAIA  TCT
5 IARA KEMPER LIMA  F1M
6 JOÃO JABOR ARRAES  TDT
6 RACHEL GORBERG CATALANO  F9MA
7 RAFAELA MARQUES CANARIO MOREIRA  F5MA
7 CECILIA COSTA BERGAMINI  F2M 
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