
zar encontros culturais das 18h às 19h, ocu-
pando o tempo de espera para os que já es-
tiverem na escola. Palestras curtas, debates, 
apresentação musicais ou de curtas metra-
gens, além de leituras entre outras ativida-
des que poderiam ampliar nossos laços de 
amizade e criar uma rede de intercâmbio de 
idéias sobre arte, educação e assuntos de 
interesse do grupo frequentador.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques,                                   19 

ADAPTAÇÃO NA PEREIRINHA 
Como é bom conhecer novos amigos e 

reencontrar os antigos! 
Depois desta primeira semana de conv i-

vência, devagarinho, todos se familiarizam 
com a rotina da escola. Algumas crianças já 
começam a se despedir dos responsáveis 
com tranqüilidade.  

Após o final de semana, alguns chorinhos 
podem voltar a acontecer, mas o tempo de 
convivência com professores e amigos certa-
mente irá contribuir para que retornem à es-
cola com maior segurança para compartilhar 
os dias alegres que, certamente, teremos 
pela frente.  

PARA TODOS 
BLOCO 2007 

Amanhã é dia de folia! Às 9h30, começa a 
concentração. A saída do bloco será às 10h. 
Seguiremos atrás do carro de som, puxados 
pelo som da Manoela e do Raimundo e pela 
voz de Ângela, Rosângela, Raquel e Cecilia. 
A bateria é da comunidade do Santa Marta, 
nossos vizinhos. Lembramos que as crian-
ças estarão sob a guarda de seus responsá-
veis, mas contamos com a atenção e a ajuda 
de todos os adultos. O uso da serpentina 
spray é proibido, pois já tivemos problemas 
sérios como conjuntivites e irritações nos 
olhos de algumas crianças e adultos nos a-
nos anteriores. É preciso saber dizer não ao 
assédio dos ambulantes que aparecerem e 
explicar às crianças o motivo da proibição. 
Procurem estacionar nas ruas adjacentes, 
pois a Rua Capistrano de Abreu estará inter-
ditada, permitido acesso apenas aos mora-
dores. Venham animados para sambar, can-
tar e comemorar mais um início de ano que 
promete muitas emoções, alegrias e desco-
bertas. 

FÓRUM DO SITE 
Quando criamos o Fórum, no site da Sá 

Pereira, distribuímos logins e senhas para 
todas as famílias. Eram 3 logins; um para o 
aluno, um para o responsável 1 e outro para 
o responsável 2. 

Os alunos novos que quiserem seus lo-
gins, e os antigos que tiverem perdido esses 
dados, mandem um email para esco-
la@sapereira.com.br com o nome completo 
do aluno, turma e para quem é o login. A 
resposta será pelo email de origem. 

PAIS, EX-ALUNOS E FUNCIONÁRIOS 
Reunir os pais dos nossos alunos, ex -

alunos e seus pais tem sido uma vontade 
cada vez mais forte. Manifestações de dese-
jo de participação no Coral da Escola nos 
fizeram pensar em realizar esse sonho. Esta 
é a primeira sondagem de interesses. O Co-
ral estaria aberto para pais, ex -alunos, fun-
cionários e para amigos da Sá Pereira. Não 
existe custo financeiro, mas exigirá um com-
promisso de freqüência dentro de regras que 
poderemos estabelecer em grupo. Fernando 
e Raimundo serão os responsáveis pela ati-
v idade. Os dias possíveis são terça, quarta 
ou sexta-feira, às 19h. Uma lista na secreta-
ria da Capistrano de Abreu aguarda a confi r-
mação de seu interesse, e indicação do dia 
preferido.  

Para o dia escolhido, pensamos em reali-
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Adaptação com música na TAT  Pré Carnaval na Pereirinha  



Depois de uma primeira conversa sobre o 
Tema Instituicional deste ano, a criançada 
coloriu o mapa da capa da agenda. Agora, 
gostaríamos de contar com a ajuda das fa-
mílias para um dever de casa: uma pesquisa 
sobre "As Américas". Procurem algum mate-
rial (paisagem, mapas, fotos de pessoas, 
animais, histórias, lendas, contos, músicas, 
reproduções de obras de arte ou objetos que 
façam parte do que se considera "América") 
e enviem pelas crianças na próxima segun-
da-feira. Assim poderemos começar uma 
aproximação afetiva com esse tema e insti-
gá-los a escolher um recorte para o nosso 
primeiro estudo.  

QUANTO RISO, QUANTA ALEGRIA... 
Diferentes linguagens ajudaram a TCT a 

conhecer um pouco mais sobre o carnaval. 
Através do livro "Carnaval", de Toni Bran-

dão, a criançada descobriu que antigamente 
as pessoas brincavam jogando água e fari-
nha umas nas outras. 

Na aula de Música, ouviram histórias de 
bate-bola e dançaram ao som do bumbo do 
Zé Pereira. Também conheceram o novo 
samba da Sá Pereira e coreografaram seu 
refrão na aula de Expressão Corporal. Na 
biblioteca, fizeram um baile à fantas ia com 
confetes e muitas marchinhas. 

PRÉ-CARNAVAL 
A primeira semana da TBT foi marcada 

por muitos encontros e reencontros entre as 
crianças novas e antigas da escola. Todos, 
recebidos com muito carinho, estão cada dia 
mais familiarizados com o novo grupo.  

Marchinhas e sambas animaram momen-
tos de dança e brincadeira no salão. Nossos 

MÚSICA E DANÇA 
As aulas de Música (sexta-feira de manhã 

e terça-feira à tarde) e Expressão Corporal 
(quarta-feira de manhã e segunda-feira à 
tarde) foram muito bem recebidas pelas cri-
anças. Com o samba da Sá Pereira, nossos 
meninos e meninas vão se mobilizando para 
o bloco de amanhã.  

Pedimos que nos dias dessas aulas as 
crianças venham com roupas de malha e 
sapatos fáceis de calçar. 

PEDIDO 
Estamos precisando de jornais e revistas 

para nossas aulas de Artes. 

ADAPTAÇÃO COM SAMBA 
A TAT teve uma adaptação tranqüila nes-

ta primeira semana.  
Aos poucos, com curiosidade, as crianças 

exploram o espaço, as atividades e os brin-
quedos da sala de jogos. O lanche tem sido 
um ponto de encontro gostoso, com direito a 
alguns "troca- trocas".  

Os amigos que já eram da escola se reen-
contraram saudosos e, como bons anfitriões, 
receberam com alegria os novos companhei-
ros. Nesses dias todos se familiarizaram 
com o samba da escola. 

PESQUISA PARA CASA 
As crianças da TDT estão tendo uma óti-

ma adaptação ao novo grupo, aos professo-
res e à nova rotina. Na próxima semana, se 
o tempo estiver firme, faremos um banho de 
chuveiro. Mantenham uma sunga ou biquini, 
uma toalha e um saco plástico, diariamente, 
nas mochilas. 

foliões já estão em ritmo de carnaval. Agora 
só falta preparar a fantasia, o confete e a 
serpentina!  

PRIMEIRO ENCONTRO 
Muitas novidades no dia-a-dia da TAM: 

amigos, professores, brinquedos, brincadei-
ras, além dos queridos jabutis... 

Aos pouquinhos as crianças estão se fa-
miliarizando com a nova rotina, repleta de 
desafios que a escola propõe. A curiosidade 
e a alegria começam a fazer parte das nos-
sas manhãs revelando o quanto esse encon-
tro tem sido prazeroso.  

BOAS NOVAS 
Os primeiros dias da TBM foram rechea-

dos de descobertas. Fizeram parte de nos-
sas manhãs os encontros e reencontros com 
amigos e professores, além das novidades 
no espaço da escola. 

Nada melhor que o Bloco da Sá Pereira 
para darmos boas vindas ao ano que se ini-
cia. E, para entrar no clima de folia, prepara-
mos trabalhos relacionados ao carnaval, 
com confete e serpentina, que ficarão expos-
tos no mural da entrada.  

PRIMEIROS CONTATOS 
A TCM está se esbaldando nesta primeira 

semana. Muita cantoria, trabalhos de Artes e 
atividades gostosas têm facilitado o entrosa-
mento. No pátio, a brincadeira "pato, pato, 
ganso" tem sido a grande curtição e está 
fazendo o maior sucesso entre a criançada. 
Sejam todos bem-vindos! 

TBM posa para o Informe  TAM em sua nova rotina  



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu,               29 

REUNIÃO DE PAIS NOVOS  
DA CAPISTRANO DE ABREU 

Na próxima quarta-feira, às 18h30, fare-
mos um encontro com os pais dos alunos 
novos da Capistrano de Abreu, incluídos os 
que vêm da Pereirinha (F1M e F1T), para 
conversarmos sobre a Proposta Pedagógica 
e as características do Ensino Fundamental. 
Discutiremos o trabalho com projetos, avalia-
ção, regras de convivência e comunicação 
escola-família e tentaremos esclarecer 
quaisquer dúvidas. Estarão presentes a dire-
ção, orientação, coordenação e as professo-
ras e auxiliares do Primeiro Ano. Os demais 
professores estarão presentes nas reuniões 
de pais agendadas para março e abril. 

GENTE NOVA NO PEDAÇO 
Não podia ser diferente! Como sempre, foi 

em clima de alegria que essa gente toda foi 
recebida.  

Pouco a pouco,  vão se conhecendo e se 
integrando a essa grande galera que faz da 
Sá Pereira um lugar de afeto, companheiris-
mo, cuidado e de muitas aprendizagens. 

Que todos sejam bem vindos: Anna, Cata-
rina, Francisca, Juliana, Laura, Leila, Leonar-
do e Sofia (F1M), Ernesto, Felipe, Maira, 
Markus, Samia (F2M), Daniel e Sofia 
(F3MA), Caetano (F3MB) Antonio, Caio, Feli-
pe e João Alberto (F4M), Tom (F5M) Teresa, 
Bruna e Maria (F1T), Alice, Luiza e Miguel 
(F2T), Lucas e Nina (F3T). 

as coisas se acertam. Em caso de dúvida, 
façam contato com os professores. 

EM TERRAS AMERICANAS 
As turmas do Terceiro Ano começ aram 

cantando o samba da escola, inspirado no 
Projeto Institucional "As Américas".  

A partir de sua letra, começamos a con-
v ersar sobre o tema, abrindo espaços para 
compartilhar nossos conhecimentos sobre 
esse "enorme continente". Aos poucos, as 
indagações e as curiosidades vão surgindo.  

Para sensibilizar o grupo, decidimos ado-
tar o livro "Pedro, o menino navegador", de 
Lucia Fidalgo, Ed Manati. 

Através do menino aventureiro, que se 
lança a conhecer nov as terras e nova gente, 
vamos descobrindo os interesses dos grupos 
e decidindo, aos poucos, onde vamos 
"aportar".  

ENCONTRO 
Um motivo a mais justificava a ansiedade 

da F4TA com o início do ano: acolher e co-
nhecer o novo professor de projeto que che-
ga para integrar a equipe Sá Pereira. Fábio 
foi recebido com festa e muito carinho pelos 
alunos. 

Entre as diversas atividades da semana, a 
turma discutiu e retomou a questão do senti-
do de grupo, compartilhando suas impres-
sões e sensações e apresentando suas idéi-
as para o ano que se inicia. 

A ajuda mútua, o respeito e o diálogo fo-
ram citados e definidos como forma de forta-
lecer mais ainda a turma. 

MATERIAL ESCOLAR 
As crianças chegaram animadas com 

seus novos materiais. Algumas confusões 
aconteceram na compra. A lista, por mais 
que a gente se esforce, nunca é suficiente-
mente clara. Para complicar tivemos a mu-
dança de nomenclatura Série / Ano, que 
causou alguns equívocos na papelaria.  

Vamos combinar assim: somente se o 
tamanho, modelo, versão ou edição do ma-
terial trouxer, na nossa avaliação, algum pre-
juízo pedagógico, sinalizaremos na agenda 
um pedido de troca. Acreditamos que logo 

... e os do turno da tarde  

Nossos novos colegas do turno da manhã...  



12  IGOR ABRAMOF                           F4TA 
12  NINA NEDER DE LIMA                     F3T 
12  LOLA FIUZA DA CUNHA                   F1T 
13  PEDRO HENRIQUE M CARDOSO     F4M 
13  PEDRO GALVAO DE M PERPETUO   F1T 
14  IAN MAGALHÃES MOURA DUARTE  TBT 
15  PEDRO DE AMORIM M RODRIGUES  F2T 
16  FERNANDA CONDE F DE A PINTO   TCM 
18  SOFIA MAN DELERT PRACOWNIK    F5M 
18  MAYARA FERNANDES TUBINO      F4TB 
18  MARIA EDUARDA MORAES AQUINOF4M 
 

Aniversariantes 
de 12 a 18/2 

VERÃO NO PEREIRÃO 
Muita saudade, animação e novidade na 

volta aos jogos e brincadeiras do Pereirão!  
Renato e Renata lembram que o tênis é o 

calçado mais adequado para os jogos de 
campo, assim como bermudas ou calças que 
possibilitem liberdade de movimentos . 

VOLTA ÀS AULAS 
Com toda animação e alegria as crianças 

do Segundo Ano foram se adaptando à nova 
rotina e estreitando laços. 

Andam aproveitando todas as novidades. 
Nesse curto tempo já puderam mostrar sua 
energia e interesse na forma como se dedi-
caram a conhecer e aprender o samba do 
nosso carnaval. 

ENCONTROS INICIAIS 
Além da cantoria e da euforia do Carna-

val, na F4TB aproveitamos as primeiras au-
las de Projeto para tratar do grupo, nos apre-
sentar, falar de nossos desejos e expectati-
vas. E a meninada se apresenta:  
"Sou jogador  
De futebol  

Artilheiro / 
Sou  
Preparado  
Estou  
De repente,  
rapidamente  
driblo 5, é gol!  

No Pereirão  

João Pedro 
"Sol, meu apelido 
Olhos cor de terra 
Sonhos cor de terra 
Sonhos felizes com o Natal! 
Tenho uma irmã hiper especial! 
E, sou amorosa." 

Sofia 

CHEGADA NA PEREIRONA ! 
Bem vindas todas as crianças do F1T! 

Quantas novidades! Surpresas, reencontros 
com antigos amigos da Pereirinha e com 
amigos novos. Tudo é curioso e novo, o pá-
tio de baixo, a biblioteca, o salão, o Pereirão, 
o Céu Pereira e a desejada sala da ponte. 
Como é gostoso conhecer a rotina da sala, 
ter aula de Inglês e Matemática.  

Já começamos a ensaiar para o carnaval, 
cantando o samba que está quase na "ponta 
da língua." 

Fichas sobre o tema e trabalhos de Artes 
estão sendo realizados pela turma que já 
está se preparando para o carnaval. Agora 
so falta sair no bloco tão esperado por todos. 
"Olha a Sá Pereira aí minha gente..." 

QUANTA GENTE CABE AQUI? 
As crianças da F1M já estão à vontade na 

escola. Muito curiosos, queriam usar todos 
os materiais de uma vez só. Aos poucos es-
tão conhecendo a rotina, os novos amigos e 
os professores. 

Conversando sobre o samba, descobri-

mos que continente é um pedaço do mundo. 
E quanta gente será que cabe aqui? Assim, 
com o samba enrendo na ponta da língua, 
estamos animados para o bloco de amanhã 
e esperamos por todos fantasiados! 

As crianças levaram livros da biblioteca, 
que devem ser devolvidos, sempre, na quar-
ta-feira.  

IMPRESSÕES DAS TURMAS  
Estamos muito empolgados com o Projeto 

"As Américas"! Neste ano parece que muitas 
surpresas vão surgir... Muitas coisas novas. 
Ser a turma mais velha da escola é muito 
legal. Também estamos animados com o 
carnaval; o samba da Sá Pereira é demais! 
Nas aulas de Projeto estudamos um pouco 
sobre Braguinha e na Matemática estamos 
relembrando as coisas que estudamos no 
ano passado. Nas aulas de Artes fizemos 
um lindo cartaz cheio de cores. Este ano vai 
ser muito bom! 

Luna e Renan (F5M) 
Na chegada ao Quinto Ano ficamos muito 

felizes por reencontrar nossos amigos. Tive-
mos surpresas: no recreio, brinquedos; e na 
sala de aula, cadernos novos. Tivemos ainda 
mais uma surpresa: um amigo novo: Tom. 
Adoramos nossas atividades! 

Tabatha e Gabriella (F5M) 
Eu adorei minha primeira semana de aula. 

Adorei a idéia de ter professoras para Artes 
e Matemática e gostei também de ter Rodri-
go, João e Fernando como professores no-
vos de Teatro, Música e Coral. 

João Vitor (F4M) 
Eu estava muito ansioso para o primeiro 

dia na escola. Quando eu cheguei, logo per-
cebi a animação. O tema da Sá Pereira é 
sobre As Américas. Este ano promete! 

Yuri (F4M) 


