
apreciar uma exposição histórica do nosso 
Informe. Venham festejar conoco!  

AULA INAUGURAL DO CORAL 
Atenção, atenção! Quarta- feira, dia 14, às 

19h, é a estréia de nossos encontros mus i-
cais. O coral de ex -alunos, pais, professores 
e amigos da Sá Pereira é uma atividade de 
integração gratuita que espera pela adesão 
de todos que se sentirem estimulados a fa-
zer música em conjunto. Sejam bem vindos! 

FALAM AS CRIANÇAS 
"500 semanas do nosso Informe. Bem 

que ele poderia se chamar "Jornal Informac i-
onal", pois traz as notícias "Em cima da ho-
ra" é um "Amigo Viajante" que passa de mão 
em mão levando notícia do "mundo Sá Pe-
reira" para outros mundos".  
 

"Comemorar a edição 500 do Informe é 
uma alegria. Esse documento retrata sema-
nalmente tudo o que acontece em nossa 
querida escola, possibilitando uma integra-
ção entre as famílias e a escola".  
 

"Este é um informe especial porque é o 
500º. Nós adoramos o informe. Semanal-
mente ele nos conta notícias de toda a esco-
la. A primeira coisa que gostamos de ler são 
os aniversariantes, depois a notícia da tur-
ma. Quando aparece nossa foto é um suces-
so! O informe conta a história da Sá Pereira".  

500 vezes importante 

PARA TODOS 
INFORME 500 

A passagem de circulares específicas pa-
ra cada turma, às vezes diárias, para um 
Informe Semanal para toda a escola foi uma 
história que começou em 1994. Procurando 
seus primeiros exemplares, descobrimos 
que estamos no ano XIV e não no XII como 
vinha sendo publicado no cabeçalho até a 
semana passada. A arquelogia aumentou 
em dois anos o registro da vida do Informe 
Semanal, que comemora hoje seu Número 
500. 

Documentar a vida escolar de nossas cri-
anças, fazer história, manter viva nossa me-
mória, ajudar a criar uma identidade cultural 
para a Sá Pereira, divulgar sonhos e dese-
jos, compartilhar conquistas e realizações, 
fomentar a participação das famílias nesse 
processo são apenas algumas das funções 
que fomos descobrindo ao longo dessas qui-
nhentas publicações. A existência do Infor-
me Semanal está tão intrinsecamente ligada 
ao dia-a-dia da Sá Pereira que sequer imagi-
namos como poderia ser esta escola sem 
este veículo de comunicação. É escrito, to-
das as semanas, pelos alunos, professores, 
coordenadores e diretores. Suas fotografias, 
nem sempre de boa qualidade, são motivo 
de disputas e até de ciúmes: "minha foto não 
saiu... por quê?". De papel passou a fre-

qüentar as telas dos computadores. Mas es-
tá, principalmente, na vontade de dividir a 
alegria de ver nossas crianças crescerem. 
Para nós, registrar momentos brilhantes e 
significativos ultrapassa a função pragmática 
comunicativa, é um ato de afeto no qual nos 
enriquecemos reciprocamente.  

Para comemorar, lançamos um desafio. 
Os três mais antigos exemplares do Informe 
Semanal que forem trazidos pelas nossas 
crianças na próx ima segunda-feira darão, ao 
seu portador, um prêmio. Não vamos revelá-
lo porque depende da idade de cada ganha-
dor. Procurem! Não se esqueçam de irmãos 
mais velhos, primos, tios, amigos... Podem 
haver velhos exemplares em antigos arqui-
vos de pais corujas. 

Dia 14, às 18h, antes da primeira reunião 
do Novo Coral da Sá Pereira, entregaremos 
os prêmios. Quem estiver presente poderá 
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Quando mostramos a novidade, imagina-
ram que o chapéu tivesse vindo da lua, da 
Bahia ou do Piauí. Seu dono seria a bruxa 
ou o cowboy? 

Os personagens da história "Pepe, Diego 
e Guadalupe", de Cristina Von, nos ajudaram 
a desvendar o mistério: era um sombreiro 
mexicano! 

Desde então, todas têm pedido o som-
breiro para muitas brincadeiras. 

A votação do nome da Turma já foi para o 
"segundo turno", aguardem!  

AI QUE CALOR! 
Para se refrescar, nesses dias quentes, a 

TAM tomou um banho de chuveiro com direi-
to a piscina, bolas e brinquedos. Foi uma 
farra!  

A adaptação continua a todo vapor; as 
crianças, cada vez mais integradas ao ambi-
ente escolar, estão estreitando os vínculos 
com os novos amigos. 

Aproveitamos para lembrar que as pastas 
de artes e os livros da biblioteca só passarão 
a ir para casa quando o período de adapta-
ção for finalizado.  

HORÁRIOS DA PEREIRINHA 
Temos enfrentado alguns problemas nos 

horários de chegada e saída.  
De manhã algumas crianças têm chegado 

muito antes das 07:30, o que acaba interfe-
rindo no trabalho das auxiliares de turma 
que, nesse momento, costumam estar pre-
parando os materiais que serão usados du-
rante o dia.  

À tarde, crianças brincando no pátio da 
frente depois de já terem sido entregues aos 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

BRINCANDO COM O CORPO 
A TAT tem se divertido nas aulas de Ex -

pressão Corporal. A euforia diante dos mate-
riais é tanta que, às vezes, fica difícil para as 
crianças esperarem pela sua vez para parti-
cipar. Envolvidos com a professora Roberta, 
nossos meninos e meninas colocam o corpo 
para mexer com muita graça, deixando vis í-
veis a expressividade e a mobilidade carac-
terísticas da infância.  

OCEANO INSPIRADOR 
Escrever o nome da turma, ilustrar poes i-

as relacionados ao mar, analisar matérias 
jornalísticas sobre o aquecimento global e o 
derretimento das geleiras da Antártica, além 
de conhecer algumas características dos 
tubarões e das baleias, fizeram parte da roti-
na da criançada.  

Outra prática prazerosa, inserida em nos-
so dia-a-dia, na hora da saída, tem sido fa-
zer uma roda de cantoria com temas ligados 
ao ambiente marinho.  

EXTRA! EXTRA! NOVIDADE NA TBT. 
Foi feita a escolha do nome da turma. A-

pós conversas e histórias que nos aproxima-
ram do tema de nosso projeto, o México, 
listamos algumas possibilidades como som-
breiro, milho, nuvem, pirâmide, pimenta... 
Após duas etapas de votação o nome mais 
votado foi "Turma da Pimenta"!  

Pedimos aos pais que enviem fotos das 
crianças, de corpo inteiro, para realizarmos 
uma tarefa de artes e lembramos que conti-
nuamos aguardando materiais como fotos, 
filmes, histórias, objetos que possam incre-
mentar e envolver, cada vez mais, a nossa 
turma, em torno do projeto.  

ONÇA NO ZÔO 
A Turma da Onça vai ao zoológico na pró-

xima terça-feira. Na companhia de um biólo-
go da instituição, além da onça, observare-
mos outros animais originários da Amazônia. 
O lanche será individual. 

SURPRESA 
As crianças da TBM receberam uma sur-

presa embrulhada num pano vermelho. Que 
seria? Depois de apalparem através do tec i-
do, arriscaram alguns palpites: espantalho, 
ninho de passarinho, palha, até chegarem ao 
"chapéu grandão".  

seus responsáveis, acaba tumultuando a 
saída dos outros. 

Pedimos aos pais que nos ajudem, cola-
borando com a pontualidade.  

PESQUISA 
As crianças da Turma da Neve se encan-

taram com a história "Terras Geladas", de 
Jan Reynolds, e aprenderam como é feita a 
construção de um iglu. Com pedacinhos de 
papel recortados em pequenos quadrados, a 
turma fez uma colagem que representou es-
sa construção. Pegadas de ursos polares e 
lobos, peixes, caribus e cães da raça huskie 
também chamaram muito a atenção. Para a 
próxima segunda-feira, pedimos aos pais 
que ajudem na pesquisa de imagens sobre 
esses animais e outros que vivem próximos 
ao ex tremo norte do continente americano. 
Vale um desenho feito pela família em par-
ceira com a criança. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

DADOS NUMÉRICOS 
As crianças do Segundo Ano inauguraram 

o caderno de Matemática com um texto so-
bre os dados numéricos existentes em suas 
vidas. Também conversaram sobre a Mate-
mática e as contas com dois algarismos. 

PIONEIROS DAS AMÉRICAS 
O material sobre as Américas enviado 

pelas famílias já nos rendeu boas conversas 
e muito contribuiu para a definição do nosso 

Ai que calor! 



projeto. A meninada pergunta pela origem, 
pelo começo! "Antes dos Maias, Incas, Aste-
cas, quem vivia por aqui?" "Como aparece-
ram?" Estas indagações, de certo modo, de-
linearão nosso percurso. E, por isso, será 
este o nosso projeto: "Os Pioneiros das A-
méricas". 

Muitos dos materiais enviados pelas famí-
lias estão sendo utilizados na confecção de 
apostilas e fichas, aos poucos iremos devol-
vendo. 

ENORME CONTINENTE... 
Para decorarmos a capa do Caderno de 

Projeto, pedimos que cada criança da F3 
traga imagens de pessoas que habitaram ou 
habitam as Américas. Coloridas, de tama-
nhos diversos, pretendemos ver que "cara" 
tem o nosso enorme continente.  

NAVEGAR É PRECISO! 
Na semana passada, as crianças da F3T 

se envolveram numa animada conversa a 
partir das observações atentas de um globo 
terrestre iluminado trazido por nossa Ana.  

Foram muitas as perguntas e as dúvidas 
que surgiram. Muitas também são as infor-
mações que já possuem. 

Assim, partiremos em viagem na busca 
do conhecimento, indo ao encontro das his-
tórias, das lendas e das verdades sobre a 
América, seu descobrimento, seus primeiros 
habitantes. 

TECENDO O CAMINHO 
Os alunos da F5M deram início à trama 

que será tecida com o Projeto da turma. A 
maioria demonstrou desejo de conhecer os 

Depois de um cuidadoso trabalho, as cri-
anças da F4M usaram as imagens das Amé-
ricas para decorarem a capa do caderno de 
Projeto. Pedimos às famílias que aproveitem 
o fim de semana e os encapem com Contact 
ou plástico transparente e os devolvam na 
segunda-feira na mochila.  

JUJU 
Juliana Veloso, Atleta de salto, visitou a 

Sá Pereira e deu uma entrevista para a F2M. 
Addison, pai da Maria (F2M), foi quem pro-
moveu este curioso encontro.  

Juliana é bonita e forte. Ela treina muito e 
salta de plataformas muito altas. Este mês 
vai para a Austrália participar de uma com-
petição mundial e depois volta para partici-
par dos Jogos Pan-Americanos no Rio de 
Janeiro. Boa sorte Juju!  

MATEMÁTICA NAS  F4 E F5 
As crianças das F4 chegaram entusias-

madas e curiosas para as aulas de Matemá-
tica. Nas primeiras semanas mostraram um 
pouco de seus conhecimentos a respeito do 
nosso sistema de numeração, lendo, escre-
vendo, compondo e decompondo números 
grandes. Resolveram problemas envolvendo 
as quatro operações com maior autonomia 
e, esta semana, além do trabalho com livro 
didático da nova série, iniciamos a sistemati-
zação das idéias e conceitos que envolvem 
a multiplicação. Nas F5 daremos continuida-
de ao trabalho, abreviando o algoritmo da 
divisão e dando os primeiros passos com os 
números fracionários. 

PRIMEIROS CAMINHOS 
A F5T já esboça seu novo Projeto. Sua 

Visita da Juju na F2M 

Navegar é preciso 

ambientes naturais desse enorme continen-
te, com ênfase na fauna e na flora. Muitos 
queriam dar prioridade aos povos, às etnias 
de cada lugar. Houve ainda quem quisesse 
começar pelos dinossauros. O Caribe foi o 
que mais levantou dúvidas e instigou a curio-
sidade das crianças durante a atividade de 
levantamento de hipóteses em relação ao 
mapa das Américas. Pensamos em usar ca-
da um desses fios para traçar nosso percur-
so começando pela região da meso américa. 
Ainda não conseguimos dar um nome ao 
Projeto da turma. É preciso tecê-lo mais um 
pouco. 

AMÉRICAS ESTAMPADAS 
NOS CADERNOS 
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Aniversariantes 
de 12 a 18/3 

enorme curiosidade indaga sobre quais são 
nossas heranças étnicas e culturais, além da 
diversidade climática e suas conseqüências, 
que nos distingue tão fortemente com respei-
to aos outros continentes do Planeta. Outra 
questão que os intriga é como aconteceu a 
ocupação do continente americano há mi-
lhões de anos.  

A turma resolveu criar uma História em 
Quadrinhos com os versos de "A Banda", de 
Chico Buarque, os quais já haviam sofrido uma 
interferência poética na sala de aula. O resulta-
do estará exposto no Mural de Entrada e, de-
pois, se transformará numa revista artesanal, 
costurada e decorada pelas crianças. 

MULHER NA F4TA 
Embaladas pelos versos de Pablo Neruda 

e de Milton Nascimento, as crianças da 
F4TA confeccionaram um mural coletivo so-
bre o Dia Internacional da Mulher. A turma 
pesquisou e trouxe muitas informações e 

Novos títulos na Biblioteca  

Notícias do Omar, na F1M e F1T  

ilustrações sobre o tema. Debateram sobre o 
machismo, a mulher no mercado de traba-
lho, os direitos das mulheres e sua situação 
na sociedade. Foi dada uma atenção espec i-
al às mulheres no continente americano, te-
ma do nosso projeto. O mural com esse re-
gistro será exposto na entrada da Escola.  

NOTÍCIAS DE OMAR 
As Turmas da Amizade e do Mundo tiv e-

ram uma surpresa inesquecível: a carta de 
nosso mais novo amigo, Omar. Tivemos al-
gumas pistas sobre o país onde ele mora, 
além de conhecer um pouco de sua vida e 
rotina. Também saboreamos o gostoso pre-
sente que nos mandou: deliciosos "nachos 
que são tortilhas de milho cobertas com com 
molho de queijo. Após essa feliz surpresa, a 
turma aceitou o desafio de descobrir em que 
país nosso amigo mora. Vestidas de 
"mexicanas" as professoras apresentaram o 
sombreiro para as crianças e contaram como 

é a vida de Omar Guerreiro Salazar, em 
Cancún. Esse divertido "encontro" com uma 
criança de outra parte da América inaugurou 
o início de nosso Projeto de 2007. Todos 
podem colaborar emprestando materiais so-
bre o México, objetos, sugestões de música, 
arte dessa região. E fiquem atentos a etique-
tas que estão indo nas agendas. Nelas, pedi-
remos imagens e objetos que farão parte de 
um grande albúm. As crianças da Turma do 
Mundo estão levando os cadernos para casa 
para serem encapados e devem ser devolv i-
dos até terça-feira.  

DO OUTRO LADO DO MAR 
Durante a semana, a turma F3MB voltou 

a conversar sobre a letra do samba "Enorme 
Continente". As crianças compartilharam 
suas pesquisas sobre os povos originários 
das Américas e discutiram brevemente sobre 
os exploradores que vieram do outro lado do 
mar. 

Aguardamos a chegada do livro "Pedro, 
menino navegador" para embarcar nas aven-
turas marítimas do séc XVI e conhecer a ri-
queza da cultura dos povos ameríndios. 

NOVOS TÍTULOS PARA A BIBLIOTECA 
As apresentações do Quarto e Quinto Ano 

sobre os livros que trouxeram para a Biblio-
teca foram um sucesso! Teve de tudo! Algu-
mas crianças fizeram cartazes, outras delica-
das resenhas. Houve até teatro com cenário, 
além de uma gravação de DVD. 


