
de o pedido poder ser feito por telefone 
(2495-7291 / 9971-5191) e entregue na se-
cretaria da escola. O verdadeiro transtorno é 
que o pagamento precisa ser antecipado e 
enviada uma cópia do depósito bancário por 
fax. 

NOVO CORAL SÁ PEREIRA 
Como anunciamos no Informe anterior, 

estamos convidando pais, ex-alunos, pais de 
ex-alunos, funcionários, ex-funcionários e 
amigos da escola para montarmos um coral. 
Já temos interessados, mas aguardamos 
novas adesões. No momento, estamos son-
dando o melhor dia para a maioria. A quarta-
feira parece, até agora, o dia mais propício. 
Os ensaios, uma vez por semana, sempre 
às 19h terão como responsáveis Fernando 
Ariani e Raimundo Nicioli. Se você ainda não 
se inscreveu, não deixe de fazê-lo na sema-
na pós-carnaval. A atividade não terá custo, 
nosso objetivo é, através da atividade musi-
cal, estreitar nossos laços de amizade e criar 

PARA TODOS 
RECESSO DE CARNAVAL 

Dias felizes de muita folia ou dias de rela-
xamento e descanso? 

Enfim, desejamos que cada família, ao 
seu estilo, possa aproveitar bastante os dias 
de recesso de carnaval. Voltaremos a funcio-
nar na segunda feira, dia 26. 

O CARNAVAL DOS SONHOS 
Como sempre o Bloco da Sá Pereira foi 

um sucesso!  
Muita gente dançando na maior cantoria! 
De Enorme Continente até Alalaô, Índio 

quer apito, Sassaricando, Quem roubou mi-
nha cueca, entre outros! Variadas fantasias 
e muita alegria! 

Jovens, adultos e crianças... Todos dan-
çando ao som da Bateria Furacão Azul, do 
morro D. Marta. 

O bloco da Sá Pereira já é uma tradição 
do bairro e durante muitos anos faz sucesso 
nas ruas de Botafogo! 

As crianças de toda a escola, Pereirinha e 
Peireirona, gostaram muito e se divertiram 
ao som do belo samba Enorme Continente! 

Joana e Sofia (F5T) 

CAMISETAS 
Recebemos algumas reclamações sobre 

o fato de a venda das camisetas ser em Ipa-
nema. Infelizmente temos que dar alguma 
razão a quem reclama, mas as nossas foram 
as seguintes: 

Tivemos que afastar, por razões adminis-
trativas, as transações financeiras da secre-
taria da escola. O tecido que utilizamos, se-
gundo as pessoas que lidam na área, era de 
fabricação comum, mas agora tem que ser 
encomendado para que seja fabricado. E a 
quantidade mínima não é pequena. Nossa 
fornecedora tinha uma grande quantidade 
desse tecido, além de um estoque razoável 
de camisetas prontas e outras estampadas. 

Ela faz parte das nossas relações, além 
de fornecedora, como mãe de ex-alunos 
nossos. E fornece para várias outras escolas 
e as vende lá. Confessamos que relutamos 
muito em aceitar essa distância, o que foi 
amenizado pela providência de termos um 
mostruário nas secretarias das duas sedes e 

Informe Semanal nº 498 
16 de fevereiro de 2007 - Ano XII 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2535-2434 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

Presente e futuro Bateria Furacão Azul, da Comunidade D. Marta 



e, rapidamente, se envolvem em brincadei-
ras com os amigos. 

No pátio, trouxemos brincadeiras como 
"Meus pintinhos venham cá", "Pato, pato, 
ganso", "Quente frio", que animaram e diver-
tiram nossas tardes. 

Outros momentos de muito envolvimento 
têm acontecido na sala de artes, onde as 
crianças já entram perguntando: "essa é a 
mesa da pintura?"; "vai ter massinha?" 

Nas aulas de Música e de Expressão Cor-
poral o clima de carnaval contagiou nossos 

um espaço para desenvolvermos nossas 
potencialidades expressivas. Pedimos que 
nos ajudem a espalhar a notícia, especial-
mente para os ex-alunos e seus pais com os 
quais tenham contato. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

AMAZÔNIA 
Depois de manipular livros, imagens da 

agenda da Unicef e de jornal, cartões, revis-
tas, mapas e objetos trazidos de casa, as 
crianças da TDT começaram a expressar 
seus desejos para nossa primeira pesquisa: 
estudar os pássaros, alguns bichos, as árvo-
res, a natureza, o Brasil. Diante de um livrão 
com belíssimas fotos, algumas crianças su-
geriram: vamos estudar a Amazônia? Todos 
concordaram e estão bem animados! 

É CARNAVAL! 
Para entrar na brincadeira, a TAM dan-

çou, ao som das marchinhas, e explorou al-
guns instrumentos de percussão na compa-
nhia do Jean, professor de Música. 

Após a pausa para o Carnaval, pedimos 
aos pais que enviem uma foto das crianças, 
de preferência fantasiadas. Estaremos a-
guardando o retorno dos nossos alunos, com 
muito carinho, para continuarmos o processo 
de adaptação. 

DIA A DIA NA TBT 
Nossos pequenos já estão familiarizados 

com a rotina da escola. Ao chegarem no sa-
lão, retiram o lanche e a agenda da mochila 

foliões. Fantasiados, cantaram e dançaram 
ao som de marchinhas. 

TCT NA AMÉRICA DO SUL 
"Nós gostamos de tudo no bloco de car-

naval, sambamos muito. 
Lá tinha confete, serpentina, música e 

muita fantasia. Todo mundo estava animado 
e feliz!" 

Texto coletivo 
 

Depois de se esbaldarem no bloco da Sá 
Pereira, as crianças da TCT voltaram seus 
interesses para as pesquisas em torno do 
Projeto Institucional. 

Ao verem, no mapa mundi, onde ficam as 
Américas, a turma escolheu estudar a Améri-
ca do Sul por um motivo muito especial: 
"Porque nós moramos aqui!" 

ESTREITANDO OS LAÇOS! 
Aos poucos, as crianças da TAT vêm es-

treitando seus laços e se reconhecendo co-
mo grupo. 

Realizamos diferentes propostas de Artes, 
em verdadeiros momentos de integração e 
brincadeira entre os pequenos. Diante da 
empolgação, fizemos uma visita aos nossos 
velhos amigos: os jabutis. Todos aproveita-
ram para curtir também o pátio da frente. 

TURMA DA NEVE 
Depois de uma conversa sobre o Projeto 



Institucional "Américas", surgiram as primei-
ras idéias para o nome da TCM. 

Vizualizando um mapa mundi e um globo 
terrestre, as crianças despertaram a curiosi-
dade sobre as terras geladas, o frio, a neve. 

Algumas, muito instigadas com o assunto, 
vieram para a escola com luvas, gorros e 
cachecol. 

Então, numa animada votação, o nome 
campeão foi TURMA DA NEVE! 

Com todo esse estímulo, vamos iniciar 
nossos estudos pesquisando sobre o Cana-
dá. Imagens, livros, CD's e objetos que ilus-
trem o tema serão muito bem-vindos! 

FRUTAS! 
A roda do início do dia tem sido muito impor-

tante para a TBM, quando cada criança tem a 
oportunidade de compartilhar uma novidade 
com os amigos, constatar quem faltou, combi-
nar como será o rodízio das salas e o que fare-
mos em cada um desses espaços. 

Aproveitamos para lembrar que as frutas 
são muito bem-vindas no lanche. Às quartas-
feiras, especialmente, prepararemos bandejas, 
com as trazidas de casa, para que possam ser 
compartilhadas e experimentadas por todos. 
Mas não se esqueçam de enviar um comple-
mento, pois apenas a fruta não é o suficiente 
para satisfazer nossos pequenos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

IMPRESSÕES DA F2T 
Foi muito legal ir para o Segundo Ano e 

As crianças experimentam outras possibi-
lidades de movimento, correndo de um lado 
para o outro, na tentativa de marcar o gol. E, 
apesar de alguns esbarrões e chutes nas 
canelas, comuns durante o aprendizado, cur-
tem com alegria esse jogo tão emocionante. 

SAMBA, CALOR E ALEGRIA 
As F3 já têm histórias para contar. 

 

"No bloco da Sá Periera eu fui palhaço, 
pulei muito com meus amigos." 

Yam (F3MA) 
"Alá, lá,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô. 
Atravessando o deserto do Saara 
O sol estava quente 
Que queimou a nossa cara" 
E foi assim, na Humaitá e na Marques, can-

tando e dançando com muito calor. 
Pedro Reis (F3MA) 

"Tinha espião, bailarina e a gente futuca-
va a multidão para achar os amigos piratas, 
super heróis..." 

Luis Gabriel (F3MA) 
"No dia do Bloco da Sá Pereira eu e mi-

nhas amigas fomos juntas. Foi pura diver-
são! Tinha gente dançado para todo lado, foi 
muita alegria. Eu fui de palhacinha, a Ceci foi 
de haviana e Tatá foi de maluca. Foi demais! 
A gente encontrou todo mundo, a Liora, a 
Tereza, o Arthur, o Kiko e Leo Levi. Foi uma 
festa e tanto. Eu Adorei !"  

Natalia (F3T) 
"No dia 10, no sábado, o bloco da Sá Pe-

reira desfilou pelo quarteirão. Teve confete, 
serpentina e muita alegria! Teve também 
muita música e dança. Fantasia de pirata, 
vampiro, fada, noiva, hula hula, surfe e mui-

Do povo do ano passado... Ao povo deste ano 

conhecer outros amigos. Agora temos novas 
aulas e mais difíceis. 

Os professores são divertidos. Neste ano 
vamos aprender letra cursiva, Matemática e 
estudar sobre as Américas. 

Gostamos do bloco de carnaval da Sá 
Pereira! Foi muito animado! Dançamos e 
brincamos muito! Nós adoramos jogar confe-
te e serpentina um no outro. 

Texto coletivo 

SÁ PEREIRA VEM AÍ... 
O bloco de carnaval da Sá Pereira foi um 

sucesso! Palhaços, fadas, anjos, havaianas, 
super-heróis entre outras figuras sambaram 
e cantaram com alegria e descontração. Foi 
emocionante ver nossos alunos da F1M e 
F1T com o samba decorado embalando nos-
so sábado de carnaval! 

Para guardar a lembrança desse dia es-
pecial, fizemos um trabalho de Artes sobre o 
carnaval, colorindo com cores fortes e vi-
brantes a figura dos arlequins no carnaval 
produzida por Joan Miró. 

AMÉRICA DE NORTE A SUL 
A F2M passou a semana em ritmo de car-

naval. As marchinhas animaram nossos dias 
e o samba da escola, afinado e na ponta da 
língua, nos aproximou da geografia do nosso 
continente. 

Devagarzinho, entre mapas e histórias, 
vamos vislumbrando nosso rumo! 

FUTEBOL NO PEREIRÃO 
O futebol é sempre aguardado com gran-

de expectativa. 



19  LUCAS FERREIRA LEMOS               F4TA 
19  MARCUS ALVES AZEVED0                F4M 
20  LUCA PELAYO DE M GONCALVES  F3MA 
21  LUIZA MILER SUKMAN                      TDT 
23  IAN SA FREIRE BIRKELAND               F1T 
25  DULCINEIA DA SILVA CORREA         AUX 
25  JOAO LUIZ PENA SANTOS               PRO 
26  FELIPE SANTIAGO FRANCA              AUX 
27  JEAN PHILIPPE T C DE BEYSSAC    PRO 
28  HELENA CAVAZOTTE MORENO        TAM 
28  MARIANA DE ARAUJO FIORE           PRO 
 

  1  EDUARDO GONÃ‡ALVES MARTINSF3MB 
  1  FERNANDO CAIUBY ARIANI FILHO  PRO 
  2  DIANA CORREA V LEITE RIBEIRO     F3T 
  2  EDUARDO AUGUSTO C FABIÃO       TAT 
  3  GABRIEL CAPELLA COSENZA        F4TA 
  3  PEDRO WERNECK BRANDAO            F2T 
  4  LUCCA ATTADEMO LIBERAL              F5T 
  4  SOFIA TOSTES DA C E MENEZES    TAT 
 
 

Aniversariantes 
de 19/2 a 4/3 

tas outras. Muita bateria e o carro alegórico."  
Luiza e Renata (F3MB) 

Lembramos que adotaremos o livro 
"Pedro o menino navegador", de Lucia Fidal-
go. Editora Manati. A papelaria Papel aos 
Pedaços já tem exemplares disponíveis para 
venda. Começaremos sua leitura em março. 

BRAGUINHA NA F4A 
Um mergulho na vida e obra de Braguinha 

neste ano de seu centenário. Assim come-
çou a semana da F4TA. E os alunos resolve-
ram homenagear sua história na semana 
que antecede uma das suas grandes pai-
xões: o Carnaval. "Braguinha: poesia em 
verde e rosa", envolveu leitura, pesquisa, 
busca de imagens e interpretações de suas 
principais obras. A atividade foi concluída 
com um painel coletivo exposto no mural da 
entrada. 

NOTÍCIAS DA F4TB 
O samba "Enorme Continente" tem nos 

aproximado do Projeto Institucional. O mo-
mento é de escutar as crianças, saber de 
seus interesses e do conhecimento que já 
trazem sobre as Américas. A idéia funda-
mental é garantir a maior participação possí-
vel no processo de escolha do projeto da 
turma. 

Aproveitamos para agradecer às famílias 
pela colaboração na tarefa do último final de 
semana, a partir da notícia. "Mais Luz e A-
ção para as Câmeras e os jurados". A turma 
ficou bastante entusiasmada interferindo, 
inclusive, na proposta inicial da tarefa, inte-
ressadíssima pelo Carnaval das escolas de 
samba e, principalmente, pela história que 

Carros alegóricos da F4B F4A produzindo o Mural do Braguinha 

cada samba-enredo conta. Montamos uma 
pequena exposição com os carros alegóricos 
e figurinos confeccionados. Agora é apreciar 
"As histórias" contadas na avenida. 

BRINCANDO COM CHICO BUARQUE 
Nesse período de carnaval o samba está 

rolando na Sá Pereira. As turmas F4 e F5 
compararam "A Banda", de Chico, com o 
nosso bloco que saiu no sábado e animou o 
bairro inteiro cantando o samba “Enorme 
Continente” e marchinhas de carnaval. Nin-
guém ficou parado. 
 

Numa atividade de sala, todos foram con-
vidados a criar divertidas estrofes para am-
pliar a letra de “A Banda” 

Texto coletivo (F5M): 
“O vagabundo que pedia dinheiro no bar 
Tomou vergonha e foi trabalhar” 

Ana (F5M) 
“A menininha tristinha ficou feliz e cantou 
O marinheiro sozinho esqueceu-se da dor” 

Alice e Malu (F5M) 
“A cozinheira que mexia a peneira parou 
A alegria guardada na sala saiu 
E a tristeza toda logo sumiu” 

Sofia (F5M) 
“E com todos alegres era muito bonito 
Ninguém mais parado ficou” 
Depois que a banda passou... 

Tomaz (F5M) 

IMAGENS DAS AMÉRICAS 
A capa do caderno de Projeto das F4 e F5 

vai ser decorada com imagens das Améri-
cas. Pensamos que cada criança pode fazer 
um mosaico a partir de uma imagem de sua 

preferência, por isso estamos pedindo a aju-
da das famílias para reunirmos uma grande 
diversidade de fotos, mapas e outras refe-
rências ao continente americano. 

Ainda estamos no período de sondagem 
dos interesses das turmas em relação ao 
caminho a ser seguido para o seu projeto 
particular. Nesta semana usamos a letra do 
samba da Manuela para buscar essas pis-
tas. Também acreditamos que esses textos 
imagéticos vão trazer mais elementos para 
aguçar a curiosidade de todos em relação a 
esse “enorme continente”. 


