
após o Carnaval. Nesta semana demos 
continuidade ao processo de adapta-
ção. Alguns chorinhos e pedidos de colo 
são comuns neste momento e, respei-
tando o tempo de cada um, temos suge-
rido brincadeiras, histórias e atividades 
de artes que privilegiam o coletivo. 

O grupo da TAT ficou ainda mais ani-
mado com a chegada de um novo com-
panheiro, o Ângelo. Seja bem-vindo! 

Pedimos aos pais da TAM que envi-
em uma fotografia das crianças, de pre-
ferência fantasiadas, até a próxima se-
mana. 

MÉXICO À VISTA! 
Conversamos com as crianças da 

TBT sobre o projeto institucional "As A-
méricas". Trouxemos um atlas ilustrado 
e também um globo terrestre que nos 

PARA TODOS 
CANTA SÁ PEREIRA! 

Está decidido. Quarta-feira, 14 de 
março, às 19h, faremos o encontro i-
naugural do Coral de ex -alunos, pais, 
funcionários, professores e amigos da 
Sá Pereira. Todos estão convidados, 
mesmo que não tenham tido tempo pa-
ra manifestar seu interesse anterior-
mente. Venham paticipar dessa farra 
musical! 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

EMPRÉSTIMO  DE LIVROS 
Estamos iniciando o empréstimo se-

manal de livros. Serão enviados às sex-

tas-feiras e deverão retornar nas segun-
das-feiras. 

Serão escolhidos pelas crianças ou 
pela professora. A rotina de empréstimo 
tem o objetivo de ajudar a formar o há-
bito da leitura, permitindo que as crian-
ças compartilhem, com suas famílias, 
um "pedacinho" da escola representado 
através desse veículo tão rico e fasci-
nante. Na volta, aproveitaremos para 
propor diferentes atividades relaciona-
das aos livros. 

É importante, também, cultivar o há-
bito de conservação, estimulando o 
compromisso com o que é coletivo. A-
proveitem!  

REENCONTRO 
A alegria esteve presente no reen-

contro das crianças da TAM e da TAT, 
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zar uma pintura. Entre uma atividade e 
outra recebemos uma linda cartinha do 
menino Levi, um esquimó que vive no 
Canadá e que convidou a Turma da Ne-
ve para lhe mostrar como é a vida em 
seu país. A carta causou tanto impacto 
na turma que o Théo falou: "Este foi o 
dia mais feliz da minha vida" 

AS AMÉRICAS NA TBM 
Na última terça-feira as crianças se 

esbaldaram num banho de chuveirão, 
com direito a bacias e panelinhas. O 
sucesso foi tanto que todas querem 
mais! 

Sugerimos, para esse período quente 

ajudaram a viajar pelo Planeta Terra e 
localizar as Américas. 

O México será o nosso objeto de pes-
quisa. 

Contamos com a contribuição dos 
pais enviando todo tipo de material que 
possa enriquecer nosso trabalho. 

TURMA DO OCEANO 
Depois de muita conversa sobre a 

América do Sul, as crianças da TCT fi-
caram encantadas ao descobrirem que 
quando vão às praias cariocas mergu-
lham no Oceano Atlântico. Diante dessa 
preciosa informação, escolheram o no-
me do grupo. 

Esta turma, interessada e falante, 
também já escolheu o que quer estudar: 
os bichos do nosso continente america-
no. 

Juntando nossas idéias e desejos re-
solvemos conhecer algumas caracterís-
ticas da fauna e flora marinhas e as his-
tórias de navegantes que atravessaram 
o Atlântico e o Pacífico. 

BRINCANDO COM GELO 
A Turma da Neve sentiu tanto frio 

nesta semana que chegou a pensar que 
estava brincando dentro de um iglú. 

Os cubinhos de gelo foram usados, 
primeiro no próprio corpo, depois no 
corpo do amigo e finalmente para reali-

do ano, manter uma roupa de banho e 
uma toalha na mochila. 

Estamos iniciando as pesquisas rela-
cionadas ao Projeto Institucional do a-
no. E para nos debruçarmos sobre as 
Américas, em parceria com a TBT, va-
mos começar pelo México. 

A chegada de materiais vindos de ca-
sa, principalmente quando a seleção 
dos mesmos é feita junto com as crian-
ças, as instiga ainda mais e desperta a 
curiosidade em torno do novo Projeto. 
Por isso, livros, imagens, filmes, músi-
cas, vestimentas etc, são muito bem-
vindos. 

TURMA DA ONÇA 
A TDT já tem nome! Numa votação 

em dois turnos, Turma da Onça ganhou 
disparado da sugestão de Turma dos 
Aventureiros. Vale a pena conferir o mu-
ral da entrada, elaborado e montado 
com a ajuda das próprias crianças. 

Numa conversa em torno do projeto 
escolhido, as crianças compartilharam 
suas idéias e conhecimentos sobre o 
assunto: 

"O que é Amazônia?", perguntamos. 
"É uma floresta" 

Antonio 
"É um mapa" 

Dora 
"Tem jacaré (Henrique), piranha, ín-

dio (Lucas), muitos bichos (Luana), mui-
tas folhas (Flora), muitos tipos de pás-
saros (Julia), tem arara, onça 

Banho de chuveiro na TBM  

TCM brincando com gelo  



(Matheus), leão (Artur), girafa (Tatiana) 
e tubarão." 

Diante de uma discussão calorosa 
sobre o fato dos quatro últimos animais 
serem ou não habitantes da Amazônia, 
decidimos iniciar a nossa pesquisa pela 
fauna da floresta. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capisttrano de Abreu, 29               

UM NOME PARA O NOSSO GRUPO 
As crianças da F1M fizeram uma lista 

de possíveis nomes para a turma. Fo-
ram tantos e tão criativos que ficamos 
na dúvida do que escolher. Fizemos u-
ma votação entre os 3 preferidos, Tur-
ma do Enorme Continente, Turma dos 
Povos e Turma do Mundo. O grande 
vencedor foi Turma do Mundo. 

Assim, podemos inaugurar nossos es-
tudos em algum pedaço desse enorme 
mundo que habitamos. Qual será? As 
crianças, diante do Projeto Institucional, 
estão reconhecendo algumas diferenças 
entre mundo, continente e cidade. 

O dia de entrega de livros empresta-
dos é quarta-feira. Quem quiser trazer 
gibis para aumentar nossa gibiteca será 
bem-vindo; a Turma do Mundo está en-
cantada com o acervo. 

TURMA DA AMIZADE 
Depois de uma grande conversa so-

bre o Projeto e as coisas que gostam, 
fizemos uma emocionante votação para 
escolher o nome da turma. Muitos apa-
receram: Tubarão, Amizade, Pipoca, 
Banguelas, Janela, Américas, Brasilei-
ros, Continente, Alegria... 

Na votação, Turma da Amizade. 
Em grupos, a turma refletiu sobre o 

tema: "Amizade é..." 
"...ter amigos e carinho por eles." 
"...ajudar um amigo." 
"...é ter bom coração. Dividir e ajudar 

os amigos." 
"...é ser generoso, leal e muito ami-

go." 
"Para termos amigos precisamos 

transmitir paz a eles." 
Texto Coletivo 

e, largou 
e, interessado, correu à janela 
prá ver a banda passar 
Cantando coisas de amor. 
 

O homem estressado ficou logo ani-
mado e relaxou. 

A mulher gorda se esqueceu da comi-
da e correu. 

O sabiá que era calado, cantou. 
O gato sempre dorminhoco, desper-

tou. 
O maluco do hospício viu a banda 

passar 
cantando coisas de amor prá ele dan-

çar. 
 

Os bichos todos quietinhos 
começaram a dançar, alegrou 
O bobo da corte parou de sorrir, en-

cantou 
As crianças não pararam mais de dan-

çar, animou 
O carteiro largou suas cartas, se en-

tregou 
prá ver a banda passar 
cantando coisas de amor." 

Texto Coletivo 

NAVEGANDO RUMO AO PROJETO 
As crianças da F3MA estão mape-

ando o caminho casa-escola. Falar 
sobre mapas é a nossa forma de inici-
ar uma viagem pelos importantes do-
cumentos que guiaram os navegantes 
europeus até as terras americanas. 

Jogo de palitinhos na F3T  

VAMOS JOGAR? 
O jogo de palitinhos foi apresentado 

à garotada da F3T. Depois de muita 
diversão, registraram suas regras. 

"Cada um tem 3 palitinhos. O objeti-
vo é acabar com eles da mão. Cada 
um vai escolher quantos palitinhos bo-
ta na mão. Depois bota a mão em ci-
ma da mesa sem mostrar os palitos e 
dá um palpite de quantos palitinhos 
você acha que vai dar no total. Se vo-
cê ganhar, tira um palitinho da sua 
mão. Vale botar zero, menos na pri-
meira rodada." 

Francisco F3T 
"Cada jogador recebe 3 palitos. Bo-

ta alguns na mão fechada. Cada joga-
dor faz um palpite de quantos palitos 
tem do todo. Quem ganhar tira um pa-
lito. Quem acabar os palitos primeiro, 
ganha." 

Liora F3T 

F4B BRINCANDO COM "A BANDA" 
"Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 
Prá ver a banda passar 
Cantando coisas de amor." 
 

A mulher que vivia sentada, levantou 
O homem que vivia solitário, casou, 
O velho trem que vivia parado, apitou 
para ver, ouvir e dar passagem. 
 

Um homem chato comendo um cooki-



  5  ANTONIO NUNES DA COSTA          F2M 
  6  FRANCISCO DE AGUIAR FORTES    F4M 
  6  THEO BUARQUE DE HOLANDA       TAT 
  7  RENATO CARVALHO DALMACIO      F5T 
  8  LUIGI ALBUQUERQUE L ROSALEM F4TA 
  9  JOAO PEDRO DE ALBERTIM VIEIRA TCT 
10  TERESA BERNARDELLI B ELIAS       F1T 
10  EVA DE CASTRO HOLMES              AUX 
11  VALENTINA COUTINHO HERSZAGEF4TB 
11  GABRIEL TYCO LABOURET            F2M 
 

Aniversariantes 
de 5 a 11/3 

Serão muito bem vindas imagens de 
mapas históricos, principalmente os que 
trazem uma linguagem ainda bem simbóli-
ca de criaturas e animais marinhos que 
aterrorizavam os aventureiros do mar. 

Na segunda-feira começaremos a lei-
tura de "Pedro, Menino Navegador". É 
importante que todos já estejam com 
seu exemplar. 

EXPLORADORES 
Durante o carnaval, lemos a história 

de um menino que queria ir a um baile 
usando fantasia de "explorador." E o 
que é ser explorador? 

– É fazer aventura, usar lente, andar 
no meio da floresta, descobrir coisas 
novas, beber água no cantil..., as crian-
ças responderam. 

Depois abriram o dicionário ilustrado 
para saber mais sobre a palavra. 

Então, fizemos a sugestão: que tal 
uma aventura na floresta, usando roupa 
especial de explorador? Podia ser nos-
so primeiro passeio... 

As crianças vibraram com a idéia e 
começaram a falar de muitos apetre-
chos que gostariam de levar: bússola, 
lente de aumento, binóculos, bloco de 
anotações, colete de explorador... 

Depois, em duplas ou trios, escrev e-
ram uma carta para a Andréa Nívea pe-
dindo sua ajuda para organizar nossa 
aventura na mata. 

CAPISTAS  CRIATIVOS 
As turmas F2M e F2T se esmeraram 

na ilustração da capa do Caderno de 
Projeto. Procuraram retratar a diversida-
de de paisagens deste enorme conti-
nente de norte a sul. O resultado ficou 
muito bonito e dá pistas de como, du-
rante o ano, podemos "viajar" por ambi-
entes muito diferentes. Para que o ca-
derno resista a viagens por cordilheiras, 
rios e florestas, pedimos que seja enca-
pado com plástico transparente ou con-
tact e que esteja de volta nas mochilas 
na segunda-feira. 

As crianças fizeram, também, um tra-
balho cuidadoso sobre o universo dos 
números na capa do caderno de Mate-

mática. Ele também vai para casa e pre-
cisa ser protegido com plástico para vol-
tar à escola depois do fim de semana. 

LITERATURA PARA AS F4 
O livro que escolhemos para nos a-

companhar nesses primeiros passos do 
Projeto foi “As Aventuras de Hans Sta-
den”, de Monteiro Lobato, Ed Brasilien-
se. Pedimos que o tragam até o dia 14. 
Estamos ansiosos para começar logo a 
leitura! 

LIVROS DA BIBLIOTECA 
As turmas F4M e F5M levaram para 

casa o livro que doaram à Biblioteca pa-
ra preparar uma apresentação para os 
amigos da turma. Essa apresentação 
vai ser conduzida como uma propagan-
da para que todos conheçam e sejam 
convidados a ler os novos livros. 

QUE DESAFIO! 
Com um mapa mudo do continente 

americano em mãos, as turmas do 
Quarto e Quinto Ano foram convidadas 
a registrar seus conhecimentos e hipó-
teses sobre as Américas. Estava valen-
do qualquer informação: nome de paí-
ses, cidades, língua, presidentes, ocea-
nos, florestas, rios, montanhas, clima, 
etnias, densidade demográfica, mani-
festações culturais, arquitetura, parale-
los, meridianos. A próxima etapa vai ser 
selecionar e conferir as informações e 
transferi-las para um grande mapa a ser 
exposto na turma. 

PRIMEIROS CONTATOS 
Com muito entusiasmo a F4TA ini-

ciou um verdadeiro desbravamento pe-
los mistérios, paisagens e costumes do 
continente americano. A meninada trou-
xe um rico material, muitas ilustrações, 
informações, jornais, mapas e enciclo-
pédias que mostravam a riqueza e a 
diversidade das Américas. Na sala, em 
um mapa, registraram, impressionados 
com algumas curiosidades e novidades, 
suas idéias relacionadas ao povo e às 
terras americanas. Todos demonstra-
ram animação para a a escolha do tema 
a ser trabalhado pela turma. Nas próx i-

mas aulas as atividades apontarão os 
caminhos que poderão ser percorridos 
pela turma. 

MATERIAL ESCOLAR 
Começamos o mês de março e pla-

nejamos usar, a partir da próxima sema-
na, os livros e cadernos. Fizemos o le-
vantamento dos materiais que ainda 
não chegaram com os alunos e sinaliza-
mos hoje em uma etiqueta na agenda. 
As F3 e as F4 já escolheram os livros 
de literautura que precisam ser adquiri-
dos: "Pedro Menino Navegador", de Lú-
cia Fidalgo, ed. Manati, para F3 e "As 
Aventuras de Hans Staden", de Montei-
ro Lobato, ed. Brasiliense, para F4. To-
dos estão muito interessados, também, 
em conhecer os livros que renovaram a 
nossa biblioteca. Por isso, aproveitem o 
final de semana para providenciar os 
itens que faltam.  

SILÊNCIO NO PEREIRÃO 
As brincadeiras e jogos continuam agi-

tando as manhãs e tardes do Pereirão. 
Piques, estafetas, queimado, futebol 

e basquete têm animado a garotada. 
Dia desses a F3T passou pela experi-

ência de jogar pique-bandeira em silên-
cio. As equipes só podiam se comunicar 
por mímica. 

No final do recreio conversamos so-
bre como é difícil manifestar o que sen-
timos sem usar as palavras e a propos-
ta passou a ser pensar em como pode-
mos usar nosso corpo para nos comuni-
car. 


