
Depois de cada exibição do Ensino Fun-
damental, apresentação do Coral. 

CAPISTRANO  
DE ABREU 
OLIMPÍADAS DA SÁ PEREIRA 

Todos se divertiram muito na 1ª Grande 
Olimpíada da Sá Pereira. Uma bagunça, or-
ganizada em equipes mistas, possibilitou um 
clima de integração e solidariedade em toda 
a escola, mostrando que competir é impor-
tante, mas não é tudo. Vencedores: 
Manhã                          Tarde 
1º Preto                         1º Verde 
2º Azul                          2º Laranja 
3º Laranja                     3º Azul 
4º Vermelho                  4º Preto e Branco 
5º Branco                      5º Amarelo 
6º Amarelo                    6º Vermelho 
7º Verde 

PARA TODOS 
DESPEDIDAS 

Estamos chegando ao final de mais um 
ano. A sensação de missão cumprida e a 
alegria de constatar o crescimento de todos 
invade nossos corações. Nossa última se-
mana foi uma festa. A Pereirinha esteve en-
volvidíssima com os ensaios e os alunos da 
Capistrano, com as gravações concluídas, 
puderam se esbaldar nos dias dedicados ao 
campeonato, à despedida da quarta-série e  
outros momentos emocionantes. 

Esperamos poder contar, amanhã, com a 
presença de todos, sem expectativas de per-
feição, para curtir com a gente o resultado 
da empreitada de concretizar em “cantoria” e 
vídeo o percurso de um ano dedicado ao 
diálogo e à comunicação como veículos para 
o entendimento humano e para a construção 
de um mundo melhor.  

Desejamos a todos um feliz ano novo! 
Esperamos vocês de volta para novas con-
quistas e descobertas. As aulas recomeça-
rão dia 9 de fevereiro.  

NO ODEON 
Nossa manhã de sábado vai ficar ainda 

mais especial se todo mundo colaborar com 
a campanha NATAL SEM FOME. Não perca 
essa oportunidade! 

Os alunos da Educação Infantil, ao chega-
rem, devem ser entregues a seus professo-
res. Seus lugares, na platéia, estarão reser-
vados. Cada turma subirá ao palco apenas 
na hora de sua apresentação e para o 
“grande final”. As crianças deverão estar fan-
tasiadas como combinado. 

Resolvemos, de última hora, colorir o es-
petáculo. As crianças da Capistrano deverão 
comparecer sem uniforme, com roupas lisas, 
claras e vibrantes. Ao chegarem, devem pro-
curar as professoras. Elas indicarão os luga-
res reservados para cada turma. As crianças 
assistirão à exibição do filme com seus cole-
gas, nessas fileiras previamente marcadas, 
porque participarão do encerramento da fes-
ta. As famílias ocuparão os demais lugares. 

Pedimos aos adultos que respeitem as pol-
tronas reservadas para as crianças. 

Assim que terminarem as apresentações, 
é necessário, por medida de segurança, que 
as famílias aguardem as orientações para a 
saída dos alunos. Pedimos especial colabo-
ração dos pais da Educação Infantil, aguar-
dando o chamado turma por turma. Lem-
brem-se que a não colaboração pode gerar 
falta de controle e risco para todas as crian-
ças. Manteremos um funcionário da escola 
na portaria do cinema, mas pedimos a todos 
que orientem as crianças para não saírem 
de lá desacompanhadas. 

RESUMINDO  
Sábado, dia 13, no Cinema Odeon, Praça 

Floriano, 78, Cinelândia. 
8h – A Pereirinha se reúne para cantar e 
dançar. 
9h30 – Exibição do vídeo produzido por alu-
nos e professores do Turno da Manhã. 
11h – Exibição do vídeo produzido por alu-
nos e professores do Turno da Tarde. 
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história sonorizada. Todos da P1 adoraram e 
pediram bis. 

No final lancharam juntos e brincaram no 
pátio. 

Para muitos foi uma oportunidade de ma-
tar a saudade e constatar o quanto estão 
crescidos. 

MARACATU 
Foi bonito o encontro com os jovens da 

Rocinha. O filme da apresentação do projeto 
Ecoar e o cortejo do Maracatu emocionou e 
envolveu a todos que estavam presentes. 

É sempre bom poder incentivar essa gen-
te bonita e que tem muito a nos dizer, mos-

PLANTÃO – ERRATA 
No último informe noticiamos o plantão 

dos professores do Ensino Fundamental da 
próxima semana.  

Segunda-feira as professoras Beth, Hele-
na e Andréa Nivea recebem os pais de P3 e 
P4, por ordem de chegada, de 8h às 12h e 
de 13 às 17h. 

Terça-feira: as professoras Rita, Tania e 
Flavia Renata recebem os pais de P1 e P2, 
com agendamento prévio na secretaria, de 
8h às 12h e de 13h às 17h. 

Denise e Marília estarão esperando pelos 
pais que desejarem uma conversa na segun-
da-feira de 8h às 12h. 

RELATÓRIOS E BOLETINS 
Estão sendo enviados para casa os rela-

tórios individuais das T6, P1 e P2, os bole-
tins das P3 e P4 e os relatórios de grupo de 
todas as turmas. 

Esses documentos pretendem comunicar 
e compartilhar parte do processo e seus re-
sultados. 

É fruto de muito trabalho de toda a equipe 
e esperamos que vocês leiam e guardem 
com carinho. Estaremos esperando por vo-
cês no plantão para conversar sobre qual-
quer dúvida. 

A LEBRE E A TARTARUGA 
A apresentação da P1M na Pereirinha foi 

muito animada. As crianças usaram fantasi-
as muito criativas e coloridas, encantando a 
todos. 

Depois de assistirem à peça “A lebre e a 
Tartaruga”, a Turma do Túnel mostrou sua 

trar e ensinar. 
O encontro foi também marcado pela a-

presentação do Coralito, coro de adultos da 
Pro Arte, do qual alguns jovens da Rocinha e 
pais da Sá Pereira são participantes. 

CARTAS PARA A P4 
Para a despedida da P4, a Turma da Fan-

tasia preparou um envelope grandão com 
muitas cartas e desenhos. Nossos “pombos-
correios” adoraram entregar a correspondên-
cia da Turma e da P3T.  

Aproveitamos para avisar que tivemos um 
caso de catapora na turma. 

DESPEDIDA DA P2M 
A P2M fecha seu ano com saudade, ami-

go oculto, lanche coletivo e animação.  

DESPEDIDA  
COM GOSTO DE LASANHA 

O fechamento do ano da Turma Nova foi 
celebrado com uma deliciosa lasanha. Mão 
na massa, muita alegria e gosto de saudade 
temperaram o nosso “Almoço Natalino”.  

RETROSPECTIVA NA P2M 
Aprendi tantas coisas no ano passado e 

neste que se eu tentasse contar eu iria ex-
plodir. Essas coisas que eu aprendi foram 
muito legais e importantes para a minha vi-
da. Eu queria que uma coisa continuasse na 
P3: a alegria e a turma. 

Gabriela Garrido 
Eu adorei a P2. Os passeios, as festas 



pedagógicas, festa junina, os amigos, o re-
creio e, é claro, as professoras! 

Eu espero que a P3 pegue leve nos deve-
res de casa. Este ano foi ótimo! 

Obrigado Sá Pereira. 
Paulo Henrique 

... Pra mim, na Sá Pereira, aprender é 
divertido e diferente. A gente aprende brin-
cando. Eu acho que a Sá Pereira é a melhor 
escola que alguém podia ter. 

Lais 
... é por essas e outras que eu escolhi a 

Sá Pereira para escrever o meu futuro... 
Felipe 

BOTA-FORA DA P4 
Na quinta-feira as turmas de T6 a P3 pre-

pararam uma carinhosa despedida para as 
P4. Organizadas em pequenos grupos, as 
crianças cantaram, dançaram e declamaram 
poesias, tudo ensaiado com maior empenho 
para expressar a amizade e o carinho consti-
tuídos nesses anos de convivência. Valeu 
P4! 

RETROSPECTIVA 2003 II 
Em nosso primeiro dia de aula chegamos 

ansiosos para reencontrar nossos amigos e 
saber das novidades!!!! 

Conhecemos nossa nova sala e nossos 
novos professores. Conhecemos também 
uma aluna nova: Dala. 

Manoela, a nossa professora de música, 
inventou uma música para o carnaval, sobre 
o nosso tema “A comunicação”. Com muito 
esforço e empenho passaram-se alguns me-
ses, até as férias de julho. No Sábado, foi 
comemorada a Festa Julina e foi super legal! 

criativas. Adoramos também o Halloween. 
No final do ano terminamos nosso estudo 
sobre a comunicação desejando Paz e A-
mor para o mundo todo.  

Dala, Gabriela e Perola 

A P4T DESEJA  
QUE O PRÓXIMO ANO... 

Seja igual a este pois eu adorei. 
Anna Clara 

Que o Colégio São Vicente seja muito 
bom, que a maioria dos meus amigos vá 
para lá e que tenha mesa de pingue-
pongue. 

Augusto 
Seja muito legal no São Vicente e tam-

bém que eu vá para a Espanha. 
Carolina 

Seja muito legal e divertido, igual a es-
se. 

Diogo 
Em outra escola eu faça novos amigos e 

aprenda coisas novas. 
Hugo 

Seja repleto de felicidade como eu es-
pero que minha vida seja também. 

Joana 
Seja alegre, com sol no meu aniversário 

e com muitos bons momentos. 
João Telles 

No outro colégio seja ótimo!  
Laura 

No meu novo colégio me recebam bem, 
que lá seja legal e que os professores e 
alunos sejam simpáticos comigo. 

Marcos 

Depois das férias veio outra aluna nova: 
Juliana. 

Passaram-se meses, tivemos a Feira 
Moderna e festejamos o Halloween. De-
pois começamos as filmagens para a festa 
de encerramento e terminamos o ano pen-
sando que a Comunicação pode ajudar a 
melhorar a união dos povos. 

Bruna, Juliana, Luiza, 
 Maria Clara, Mariana e Paula.  

Este ano trabalhamos e estudamos so-
bre a Comunicação. Gostamos muito de 
aprender coisas novas. As coisas que a 
gente mais gostou foram os passeios, as 
nossas primeiras provas e, principalmente, 
nossas aulas. A Feira Moderna foi muito 
legal! Todas as turmas souberam ser bem 



brancinha para os amigos distantes!  
Recebemos, também, a visita de Claudio, 

pai da Maria Picorelli, que gentilmente pre-
senteou as crianças com um CD com a mú-
sica Robô Cabelereiro, sucesso das para-
das, nascido nas aulas da Manuela e grava-
da na visita que fizemos a um estúdio. A ale-
gria foi geral! 

CESÁRIO ALVIM 
AVISOS IMPORTANTES: 

O PLANTÃO 

Está confirmado para a próxima segunda-
feira, de 8h às 11h30, para os dois turnos. 

RELATÓRIOS 

Seguem hoje nas agendas das crianças. 

APRESENTAÇÕES 
Foi muito gostosa a vinda das crianças da 

Primeira Série à Pereirinha. 
A peça “A lebre e a tartaruga” foi encena-

da com muita graça e a história sonorizada 
da Turma do Túnel teve até direito a “bis”. 

Finalizamos o encontro com um super 
lanche e com divertidas brincadeiras no pá-
tio!   

RETROSPECTIVA 2003 
Vale a pena conferir, nos murais de entra-

da, os painéis e livros das fotos dos dias 
mais significativos da criançada ao longo do 
ano. Foram momentos de muita alegria! 

DEIXA EU CANTAR 
Durante todo o ano a Turma do Abraço 

cantou bastante, ampliando o seu repertório 
de músicas. Algumas dessas cantigas pude-
ram ser relembradas no projeto “Alô, Alô cri-
ança”. Hoje o grupo está levando um livro 
que reúne suas músicas preferidas e ilustra-
das com fotografias, desenhos, colagens e 
pinturas. Cantem e divirtam-se 

MÃO NA MASSA 
Hoje, as crianças da Turma da Tartaruga 

estão levando para casa um livro com as 
receitas de alguns pais e amigos que foram 
experimentadas por elas na escola. A ilustra-
ção ficou por conta da criançada. Aproveitem 
para saboreá-las nas férias.  

Vai ser muito legal, porque vou estar no 
mesmo colégio dos meus amigos. 

Tomaz 
Tenha tantas coisas legais quanto esse, 

que seja ótimo como todos. Em 2004 muda-
rei de colégio e lá ficarei muito feliz, mas a 
Sá Pereira sempre estará em meu coração. 

Narcisa 
Seja feliz 

Mariah 
Seja de novos amigos, que eu passe de 

ano, que os professores sejam legais, que 
eu esteja bem na escola, não tenha guerra 
nos EUA e que eu vá pra Disney.” 

Caetano 

Tenha o mesmo de sempre: o carinho!!! 
Felipe 

SEMANA DE VISITAS 
Ian, pai da Thaiani da P1T, esteve conos-

co novamente para concluir a dinâmica da 
“cápsula do tempo”. De um modo singelo e 
simples, as crianças ouviram o final da histó-
ria de Tony e abriram as suas caixinhas. 
Dentro uma surpresa! Uma linda florzinha 
feita de papel pelos meninos e meninas ór-
fãs residentes em Caxias. A emoção foi tan-
ta com as flores e com a constatação dos 
desejos realizados que as crianças da P1T 
decidiram trazer de casa uma pequena lem-



15    CAROLINA DE OLIVEIRA SAAD                                  TCM  
15    ISABEL TOMASSINI BONZI BENEVIDES                   P3T  
17    JULIA GAMARSKI GRANEIRO                                     P3T  
17    MARIA EDUARDA LAZOSKI RAMOS                          TBM  
18    PEDRO DURAO DUPRAT PEREIRA                           P3T  
18    RODRIGO COUTO ROSA BEZERRA DE MELLO     P2M  
19    PEDRO SABACK SAINT-CLAIR                                   P1T  
19    GUILHERME ARAUJO MELLO DE ANDRADE          TBT  
20   MARIA TERESA J A MOURA                                        PRO 
20    DENISE BARROS DE ABREU MORAIS                      PRO  
20    LAURA AMARAL DELLA NINA                                     P4T  
21    ALINE MONTEIRO NERY                                              AUX  
21    IVAN MEGRE SOUTO                                                   T6M  
22    JULIA DESSAUNE DE MELO BARROS                      P1T  
23    ANA CAROLINA PAIVA CHAVES GALLINDO            TAT  
24    MAIRA KALUME BARBOSA CIRNE                             T6T  
25    CAROLINA COIMBRA MERCES                                  TBT  
25    MARIA CLARA WALCACER NEHRER                        TBT  
26    ANNA CLARA TEIXEIRA COELHO                              P4T  
26    GABRIEL SALOMAO SPIER                                         TBM  
27    CAIO REZENDE KESTENBERG                                  P2T  
28    JUCA MORAIS BANDEIRA DE MELLO                       P4M  
28    ALEXIA DE SA MUNIZ                                                   TDM  
30    CECILIA CAMPOS FIGUEIREDO                                 T6T  
FEVEREIRO 

  2    JOAO NEVES CONILH DE BEYSSAC                         P3M  
  7    MANOELA MARINHO REGO                                        PRO  
  7    MARIANA MINUSCOLI VIANNA                                   P3T  
  8    FERNANDA THOMAZ RODRIGUES                            T6T  
  9    LARA CARDOSO SARAIVA                                          AUX  
  9    LUCA BOAL SOUTO SILBERT                                     P3M  
10    MARIANA PINTO DE ALMEIDA                                    TBM  
10    JULIA BENASSI KIKOLER                                            TCM  
11    CAROLINA VIEIRA SCHILLER                                     P3T  
12    NINA NEDER DE LIMA                                                  TCT  
12    LOLA FIUZA DA CUNHA                                               TAT  
12    IGOR ABRAMOF                                                            TDT  
15    PEDRO DE AMORIM MACEDO RODRIGUES           TAM  
15    RACHEL NUNES MERLINO FERNANDES                 P1T  

DEZEMBRO 

16     PAOLA ABREU BOKEL                                                  TBT  
16     JOAO COTRIM COUTINHO                                          P3M  
16     BEATRIZ PASSOS GUIMARAES DE UZEDA             TAT  
16     GABRIEL FONSECA DJAHJAH                                    P1T  
16     MARCOS BANDEIRA DE MELLO RUBIO                   P4T  
17     RENATO LENT SANTOS                                               PRO  
18     MARIA IYDA VIEIRA PAGANELLI                                T6T  
19     MARIA NAZARETH DE SOUZA SALUTTO                 AUX  
19     JOAO LIMA DE OLIVEIRA                                             P1T  
21     PAULA LACOMBE PENNA E COSTA                          AUX  
21     GABRIEL PEREIRA DE MOURA                                  P3T  
23     ESTHER GAZZOLA BORGES                                      TDM  
24     CLARA FARIA MELLO DE MENEZES                         P1M  
25     NINA VIANNA                                                                  P3T  
27     LUCA NICOLO DOBAL CUCCO                                   T6T  
27     ALICE BALLESTE LEMME                                            T6T  
27     LIA DE SA CAIUBY ARIANI                                           T6M  
28     BRUNA VERNES ROCHA DE SALLES ABREU         P3T  
30     AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO FERREIRA          P4T  
30     PEDRO XAVIER FERREIRA DE SA                             TBT  
31     BERNARDO PENA SANTOS                                        TCM 
JANEIRO 

  1    VICTORIA VASCONCELOS B. DA C JUNQUEIRA    TDM  
  3     MARIA MONTEIRO ATTIE                                             TAM  
  3     CATHARINA COSTA BERGAMINI                               P2M  
  4     CLARA SABATELLA CARNEIRO LOPES                   P3M  
  4     VINICIUS DE MORAES ROLAND                                 P4M  
  6     FLORA ROSA CAMPOS                                                T6M  
  6     ANA CAROLINA TRINDADE PRATES                         TBM  
  6     JOANA ERNEST DIAS NICIOLI QUEIROZ                 P4T  
  9     HUGO BARROZO DE P. F. LULA DE FARIAS           P4T  
 9      JOAO MARCELLO ALVES COSTA                              P4M  
10     ANA CLARA NAVES LONTRA                                      P1M  
12     FLAVIO GOLDMAN THOMPSON                                 TCM  
13     ISA MARIA ROCHA DE SOUZA                                   AUX  
13     VITOR NOVELLO MOREIRA                                         P1M  
13     IAN MESSINA CUKIERMAN                                          P4M  
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