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JORNAL DA 53 
Nº 02, OUTUBRO DE 2019 

 

 

Estamos de volta com o segundo exemplar do Jornal da 53 e cheios de vontade 

compartilhar com vocês o que aconteceu desde a edição anterior. Vamos lá! 

 

 

Chegadas e partidas... 
 

Nesse período, nos despedimos da professora Carla (Educação Física) e do professor 

Pablo (Educação Infantil) que saíram de licença para estudos com retorno marcado para 2020.    

Nos despedimos também da Fernanda Araújo (auxiliar de biblioteca) e da Maria Cristina  

(bibliotecária) que atuavam na Sala de Leitura “Floresta dos Livros”. 

Demos às boas-vindas ao professor Bruno (Educação Física), às professoras Sirlene e 

Cíntia (Educação Infantil) e ao Felipe (bibliotecário).  

 

                   
          Manhã de despedida do Pablo...                                                                            ... e acolhida da Cíntia. 

 

 

Aconteceu... 
 

 A Turma 53 passou a se chamar Turma das Cavernas depois de uma acirrada votação 

para escolha do nome da turma. 

 No dia 15.06.2019 aconteceu o Passeio Cultural com as famílias do CREIR ao Museu de 

Arte do Rio – MAR. 
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 Passeamos pelo campus Realengo para procurar folhas com diferentes tamanhos e 

formatos para a construção de fósseis com a professora de Artes Visuais, Myrna. 

 Fomos convidados pela Turma 101, do Pedrinho, para a abertura das atividades do Clube 

do Livro – Super Herói – no dia 23.08.2019. Ouvimos a versão da história Rei Leão, criada, 

escrita, ilustrada e narrada pelas crianças desta turma,  

 Fomos convidados pelos alunos do Ensino Médio para assistirmos apresentações de 

danças com diferentes ritmos e estilos musicais, no Conservatório de Música e na quadra 

poliesportiva do Complexo Esportivo de Realengo. 

 No dia 28.09.2019 aconteceu a nossa espetacular Festa das Culturas com muita música, 

dança e oficinas. O Pedro Rodrigo, pai do Pedro Levi, realizou a concorrida Oficina de 

stencilterapia. Foi um sucesso!!! 

 

 

Pesquisas sobre os dinossauros 
 

A Turma 53 voltou do recesso cheia de novidades e também curiosidades sobre alguns 

assuntos, dentre eles: Como viviam os homens e as mulheres das cavernas? Os homens das 

cavernas eram carecas? Os dinossauros comiam os homens das cavernas?    

Levamos esses assuntos para a roda de conversa e tivemos uma rica discussão, cheia 

de certezas, dúvidas e ideias. Como os desejos das crianças eram inúmeros e muito amplos, 

combinamos com o grupo uma organização: primeiro nos debruçaríamos sobre os 

dinossauros, depois sobre os homens e as mulheres das cavernas. Organizamos um índice 

com o que já sabíamos sobre os dinossauros e o que gostaríamos de saber, esse foi o pontapé 

inicial para as nossas pesquisas.  

 

 
Coleção de dinossauros para observação. 
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    Observação e descrição dos dinossauros.                     Representação de como dormiam os dinossauros. 

 

          
Apresentação das pesquisas. 

 

    
Mural com as pesquisas. 

 

 

FOGUEIRA 
 

Uma das curiosidades das crianças em relação a como viviam os homens e as mulheres 

das cavernas estava ligada ao fogo. Como eles faziam fogo? Para nos ajudar nesta 

descoberta, convidamos no dia 29 de agosto, os pais do Guilherme de Abreu (Fábio e Andréa) 

e eles nos ensinaram a fazer uma fogueira. Descobrimos que existem algumas formas para 

fazer fogo: raios de sol atravessando a lupa; pedras especiais que ao serem atritadas 

produzem faíscas; pilhas e palha de aço; pederneira e o canivete; e o relâmpago também faz 

fogo, mas esse nós não conseguimos controlar. Catamos folhas e usamos a lupa com o raio de 
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sol: a mão embaixo esquentou muito! Na fogueira juntamos folhas e gravetos e as faíscas da 

pilha com a palha de aço apareceram rápido. Assamos bananas com açúcar e canela nas 

brasas da fogueira e comemos depois do almoço, como sobremesa. Foi um dia muito 

especial!!! 

 

      
 

         
 

       
Assando e degustando bananas. 

 

 

Oficina de fósseis 
 

Na apresentação das pesquisas sobre os dinossauros, Pedro Levi trouxe um fóssil de 

dinossauro construído por ele e sua família em casa. Esse fóssil foi uma sensação para a 

Turma das Cavernas, ficamos todos intrigados com aquele artefato arqueológico e convidamos 

o seu pai, Pedro Rodrigo, para nos ensinar a fazer fósseis também. Foi sensacional!!! 
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culinária 
 

 

Fizemos duas receitas maravilhosas: salada de frutas e gelatina de uva. Nos divertimos 

muito nesses momentos e nos desafiamos a provar diferentes sabores. 
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Recontos da ciranda literária 
 

Nossos Recontos da Ciranda Literária estão a todo vapor!!! Agradecemos a parceria e 

participação das famílias nesta proposta. As crianças esperam ansiosamente o dia de serem 

sorteadas.  

Nesse período tivemos nove recontos: Alícia – A formiguinha e a neve; Bernardo Padilha 

– Dez porquinhos. Dez?; Alice Cristina – Era uma vez uma casa, uma casa que era um... Lar; 

Pedro Levi - Dez porquinhos. Dez?; Arthur Nóbrega – O jantar fantasma; Arthur Mota - O jantar 

fantasma; Giovanna Rocha - Era uma vez uma casa, uma casa que era um... Lar; Guilherme 

de Abreu – Nunca, Jamais, em Tempo Algum; e Guilherme Ferreira – A noite em que segui 

meu cachorro. 
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Comemorações 
 

Comemoramos na escola, os aniversários dos colegas Alícia e Arthur Nóbrega. 
 

            
 

    

Construção da caverna 
 

Começamos a construção da nossa caverna, logo, logo ela será inaugurada. Desde já, 

agradecemos o apoio e a participação de todas as famílias enviando papelão, jornal, isopor, 

papel toalha e cola. 

 

               
 

 
 

ATÉ O PRÓXIMO NÚMERO!  


