
sair com outra pessoa. 
Mas a condução eventual de crianças da 

escola que não contrataram o serviço regular 
de transporte, como nos casos de visitas aos 
amigos, não vai poder mais ser comunicada 
apenas à escola. A escola deve ser avisada, 
sim, mas a contratação do serviço deverá 
ser feita pelo anfitrião com a transportadora, 

PARA TODOS 
HISTÓRIA E MEMÓRIA 

Esta semana nossos alunos puderam a-
preciar uma pequena exposição retrospecti-
va do Informes Semanal da escola, refletir e 
expressar suas idéias sobre a importância 
desse veículo para nossa comunidade. Para 
animar a comemoração da publicação do 
número 500, fizemos um concurso premian-
do as crianças que trouxessem os informes 
mais antigos. Aí estão os vencedores: Viníc i-
us (TCM) trouxe o número 1, Pedro (F2T) o 
número 20 e Maria Rita o número 27.  

QUEM CANTA SEUS  MALES ESPANTA 
Foi um sucesso e uma alegria o encontro 

inaugural do coral de ex -alunos, pais, funcio-
nários e amigos da Sá Pereira. Uma verda-
deira festa, na qual estiveram presentes a-
proximadamente cinquenta participantes. Na 
próxima quarta-feira tem mais. Esperamos 
por novas adesões. 

CONDUÇÕES EXTRAS 
Pode parecer antipático, mas por simpatia 

temos passado por momentos muito difíceis. 
A condução da Transcidade atende aos alu-

nos que a contrataram. Nós sabemos quem 
são esses alunos e ajudamos na organiza-
ção da saída dos mesmos, cuidando, junto à 
auxiliar do ônibus, da conferência dos usuá-
rios de rotina, informando os casos de au-
sência à escola e transmitindo recados env i-
ados pelas famílias via agenda ou por telefo-
ne, quando um aluno que é da condução vai 
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No Coral de quarta-feira  

Os vencedores e as corujas  



"Eu gosto de dar muitas beijocas na mi-
nha mãe, porque ela me ama." 

José 
"Eu gosto de dar beijoca porque é muito 

legal." 
Carolina Maia 

"Eu gosto de dar beijo porque eu adoro 
beijo!" 

Clarice 
Além de tudo, uma boa beijoca serve para 

pedir desculpas, fazer e reforçar amizades. 
Esperamos muitas, muitas beijocas! 

TROUXE A PESQUISA HOJE! 
Esta semana as crianças da Turma da Ne-

ve se esbaldaram ao saborear o delicioso 
sacolé de frutas que haviam preparado anteri-
ormente. Mas, o maior entusiasmo ficou por 
conta da alegria com que elas foram trazendo 
suas pesquisas feitas com o auxílio de seus 
pais. Aos poucos, fomos "saboreando", com 
comentários interessantes, as belas imagens, 
desenhos e informações trazidas sobre os 

que comunicará à secretaria da escola que 
tal criança será transportada por eles. Nós 
vamos conferir se fomos também avisados 
pela famílias responsáveis pelos alunos, tan-
to do convidado, como do anfitrião. Coinc i-
dindo as três informações, a criança será 
liberada. Não coincidindo, infelizmente, não 
liberaremos mais. 

Além disso, não sabendo que está trans-
portando uma determinada criança, a empre-
sa nem tem como se responsabilizar pelo 
que está fazendo. Sua administração poderá 
ou não saber do que está acontecendo.  

A transportadora é uma empresa cujo ser-
viço, mesmo que esporádico, tem que ser 
contratado. A existência ou não de cobrança 
pelo serviço não exclui a necessidade de 
sua contratação.  

Contamos com a compreensão das famí-
lias entendendo que essas medidas visam a 
segurança das crianças e foram tomadas a 
partir de fatos que evidenciaram a fragilidade 
de controle nos casos esporádicos ou de 
exceção. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

TURMA DA BEIJOCA! 
A escolha do nome da TAM vem reforçar 

a identidade do grupo. Rafael deu a dica e a 
garotada aprovou: Turma da Beijoca!  

Vejam o que alguns de nossos pequenos 
disseram sobre dar e receber esse gesto tão 
gostoso:  

animais que vivem nas terras geladas. 

ONÇA NO ZÔO 
A Turma da Onça foi ao Zoológico ver os 

animais que da Amazônia. Quando chega-
mos lá, encontramos os biólogos: Tiago, Tia 
Z., Janaína e Marcos. Eles levaram a gente 
por um caminho, mostraram os nomes dos 
bichos e falaram coisas sobre eles, assim: 
as araras cavam um buraco com o bico para 
fazer o ninho no tronco da árvore e colocar 
ovos. Os jacarés ficam de boca aberta no sol 
quando a temperatura deles está muito alta. 
Nós achamos que eles estavam parados 
para enganar sua presa, que são os peixes e 
as tartarugas. O Marcos disse que não tem 
leão na Amazônia.  

Nós vimos o macaco-aranha pendurado 
numa corda e na rede, conhecemos a arara 
de barriga amarela, a arara azul, a araraju-
ba, uma arara com as cores do Brasil (verde, 
amarela, azul e branca), a onça pintada, a 
jaguatirica, o macaco-prego, o macaco barri-
gudo, o macaco de cheiro e as corujas. 

Também vimos alguns bichos que não 
existem na Amazônia: o tigre dente de sa-
bre, a girafa, a zebra, o elefante e a placa do 
leão.  

Achamos o passeio muito bom e fim. 
Texto coletivo 

HISTÓRIA E MÚSICA 
Com um retroprojetor e um pirex com á-

gua, a Turma do Oceano viu projetada na 
parede diferentes imagens relacionadas à 
música que mais gosta de cantar atualmen-
te: "Perdi meu anel no mar". Também fize-
ram um texto coletivo baseado nos dese-
nhos projetados: 

Um dia na praia 
Uma menina chamada Ariel foi à Praia de 

Copacabana com seu pai e sua mãe. Quan-
do foi nadar, encontrou muitos peixes e brin-
cou com eles. Depois, mergulhou no fundo e 
encontrou um anel dentro de uma concha, 
mas ficou com medo de pegá-lo, pois tinha 
um caranguejo ao lado da concha... Quando 
Ariel voltou para a areia percebeu que o anel 
estava em seu dedo, mas não sabia se tudo 
tinha acontecido de verdade ou se tinha sido 
só imaginação.  

Nessa hora apareceu uma baleia e engo-
liu o anel. 

Uma sereia, que nadava por ali, entrou 
dentro da baleia e tirou o anel da sua goela, 
o que fez com que a baleia vomitasse a se-
reia com anel e tudo. 

Um pescador que estava dentro do seu 

A onça no zoológico  



barquinho pescou a sereia e resolveu casar 
com ela. Mas quando ele colocou o anel de 
noivado no dedo da sereia ela se transfor-
mou em gente e não quis mais casar com 
ele. 

BRINCANDO DE GALLINA CIEGA 
Hoje aprendemos uma nova brincadeira 

com o nosso amigo mexicano, o Omar. 
Todo mundo tinha que ficar sentado na 

roda, menos quem estava no meio. A crian-
ça do meio tinha que fechar os olhos e adivi-
nhar o nome de quem estava em um lugar 
da roda. A "Gallina Ciega", passava a mão 
no cabelo, no olho, no nariz, na orelha e 
também no rosto do amigo. Tinha três chan-
ces para adivinhar quem era, que não podia 
falar. 

Foi divertido, nós gostamos! 
Turma da Pimenta 

ALEGRIA NA EXPRESSÃO CORPORAL 
A TAM teve sua primeira verdadeira aula 

de Expressão Corporal! 
Todas as crianças, já sem a companhia 

dos pais, divertiram-se a valer, participando 
em grupo das propostas apresentadas. Sen-
tadinhas no chão, formando um único círcu-
lo, aqueceram o corpo segurando seus pez i-
nhos como se estivessem embalando bebês.
Também imitaram o movimento dos bichos 
propostos pela Roberta e criaram os seus. É 
uma delícia poder presenciar essa conquista 
gradativa de integração e formação do senti-
mento de pertencimento ao grupo.  

BANDEIRA NA ESTRELA 
Depois de um segundo turno disputado 

entre os nomes Estrela, México e Cobra, as 
crianças da TBM decidiram: 

– Somos a Turma da Estrela!  
Conversando em roda vimos o quanto 

essas crianças já trazem de conhecimentos 
prévios, demonstrando o quanto são sabi-
das. 
 

"As estrelas são planetas." 
"Tem estrela cadente." 

Na reunião das F1 daremos notícias das 
atividades realizadas nas diferentes áreas. 

Na das F5 pretendemos, além de conver-
sar sobre o Quinto Ano, começar a pensar 
sobre a saída das crianças da Sá Pereira, 
sobre a escolha das novas escolas, sobre os 
sentimentos, dúvidas e expectativas naturais 
desse momento. Não faltem! 

DESCOBERTAS NO PEREIRÃO 
No Pereirão, as crianças da F1T se diver-

tiram a valer com um novo jogo: o pique-
bandeira. Cada passagem com a bandeira 
era uma festa! As da F2T jogaram futebol e 
participaram de uma animada disputa de 
pênaltis. A experiência os fez concluir que 
nem sempre o time vencedor do jogo vence 
nos pênaltis. Além disso, Juliana comentou 
com entusiasmo: "descobri que sou uma óti-
ma goleira!" 

AMAZONAS 
Depois de uma deliciosa viagem pelas 

paisagens naturais do continente americano, 
as turmas do Segundo Ano irão repousar na 
imensa Floresta Amazônica e conhecer um 
dos maiores rios do mundo, o Amazonas. 

Para ilustrar seus estudos irão adotar o 
livro Amazonas, de Thiago de Mello, Ed Sa-
lamandra. Pedimos que a aquisição seja pro-
videnciada pela famílias o mais breve possí-
vel. 

MUITO MAIS NA F4B! 
Como já noticiamos, nosso projeto inicial 

é "Os pioneiros das Américas" e nosso ma-
terial de estudo está no forno. Iniciamos a 
semana assistindo, do Discovery Channel, à 
chegada de algumas migrações às Améri-
cas. Como não vamos ficar apenas por aí, 
uma conversa leva a outra, e como não pre-
tendemos uma abordagem linear da História, 
muitos aspectos da atualidade certamente 

Bandeira do México e o detalhe 

"As estrelas moram lá no final do céu." 
"O Sol é uma estrela bem grande e redon-

da." 
"Tem estrela que mora no mar." 
"As estrelas do mar têm muitos suvacos." 

 

Durante esta semana as crianças se em-
penharam em confeccionar a bandeira mex i-
cana e o seu brasão. Depois de pronta, su-
geriram que o Joilson subisse numa escada 
e a prendesse no teto da sala.  

"Ficou linda!", disseram todos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

REUNIÕES DE PAIS 
Na próxima segunda-feira faremos a reu-

nião de pais das F2. No encontro, notícias 
sobre Artes, Inglês e sobre o Projeto que 
está no forno. É, também, uma oportunidade 
para esclarecermos as dúvidas e conversar-
mos sobre a rotina, as tarefas e a participa-
ção das famílias. 

Na semana seguinte teremos duas reuni-
ões: a das F1, na segunda-feira, às 19h e a 
das F5 na quinta-feira, às 18h30. Chamamos 
atenção para a mudança do dia da semana 
desta última, motivada pela recente criação 
do coral de adultos e ex -alunos que está fun-
cionando às quartas-feiras. 



20  ANA CAROLINA F JUNGER            F4TA 
20  JOAO BARCELLOS R P DA COSTA   F5M 
20  PEDRO SANCHES KURTZ             F3MA 
20  MARINA INTRATOR JUPPA             TDT 
21  TOM AZ MAYA M L DE OLIVEIRA      F5M 
22  MARIA ISABEL D SOARES GATTI     TBT 
23  ELEONORA ACOSTA MANELA       F3MB 
23  JOAO PEDRO CAMPOS VELEDA     F2M 
24  MARIA RITA A M DE MORAIS          F2M 
24  VINÃ•CIUS CARNEIRO DE FARIA     TBT 
25  GABRIEL VILA MAIOR TEIXEIRA      TBT 
25  CLARA VILLAS BOAS C RIBEIRO     TBT 
 

Aniversariantes 
de 19 a 25/3 

estarão presentes. Já fizemos um levanta-
mento de hipóteses a partir de um mapa mu-
do das Américas: países, cidades, presiden-
tes, clima, fauna, esportes e línguas são as-
pectos que apareceram, indicando que a 
meninada está bem informada. Sobre nosso 
percurso, embora nossa intenção seja fazer 
da leitura de Hans Staden uma grande expe-
riência literária, e com tudo que o Lobato tem 
a oferecer, não podemos deixar de aprovei-
tar o contexto apresentado para ampliar o 
olhar e problemática histórica que "Do outro 
lado do mar veio gente explorar, ouro, glória, 
conquistar..." 

CALCULADORA NA F4 E F5 
Nas próximas semanas as crianças das 

F4 e F5 deverão trazer uma calculadora, das 
mais simples, para as aulas de Matemática. 
O objetivo da atividade não é usá-la para 
poupar esforços na realização de cálculos. É 
propor desafios que contribuam para a com-
preesão de nosso sistema de numeração, 
estimulem o cálculo mental, evidenciem al-
gumas regularidades de nossa escrita numé-
rica, além de discutir sobre em quais circuns-
tâncias "a maquininha" é um bom recurso e 
em que situações outras formas de operar 
são mais eficientes. 

SERES ENCANTADOS NA F3MB 
Iniciamos a leitura de "Pedro, o menino 

navegador" conversando sobre as histórias 
que ele ouvia quando criança. Histórias chei-
as de mistérios e perigos. Histórias sobre 
sereias, monstros marinhos e outros seres 
encantados.  

A partir dessa conversa as crianças inven-
taram um per-
sonagem fan-
tástico, mistu-
rando carac-
terísticas hu-
manas, de 
animais e 
plantas. Pri-
meiro fizeram 
um esboço no 
papel, anotan-
do informa-
ções físicas e 
de comporta-
mento; depois 
cons truíram 
os seres en-
cantados com 
massa plásti-
ca colorida. 

TÚNEL DO TEMPO 
Esta semana as crianças da F3T fizeram 

um grande mapa do continente americano 
recheado de informações através de ima-
gens trazidas de casa. 

As diferentes paisagens encantaram a 
todos. 

Agora um outro mapa será sobreposto a 
este, nos convidando a uma viagem no tem-
po... Voltaremos ao Séc XV, imaginando a 
América antes da chegada dos navegantes e 
dos colonizadores. 

A 4TB RELÊ DRUMMOND 
No meio do caminho tinha violência 
Tinha violência no meio do caminho 
Tinha violência  
No meio do caminho. 
 

Nunca me esqueci dessa cena 
A vida de muitas pessoas corria perigo 
Nunca me esqueci que no meio do caminho 
tinha violência 
Tinha violência no meio do caminho 
No meio do caminho tinha violência. 

Ivo e Bernardo 

NOSSO JEITO AMERICANO 
“Enorme Continente, quanta gente cabe 

em ti...” Quantas pessoas cabem em ti? 
Quantas culturas cabem nas nossas terras? 
Quantas línguas e idiomas?... Foi passeando 
pela diversidade desse imenso continente 
que a F4TA escolheu o caminho para des-
vendar as riquezas e mistérios das Améri-
cas. As atividades desenvolvidas desde a 
primeira semana de aulas incentivaram a 
curiosidade da turma e, agora, foi escolhido 
o tema que trabalharemos: Línguas, comuni-
cação e cultura. Durante o projeto, mergu-
lharemos nas formas de expressão e nas 
manifestações culturais que caracterizam 
esse jeito tão americano de ser que conhe-
cemos bem.... Um “povo que brinca, trabalha 
e reluz”... É um convite para desvendarmos 
as religiões, a música, a dança, a literatura, 
os usos e costumes da América Inca, Maia, 
Asteca, Guarani... da América de ontem e da 
América de hoje.  

ROBINSON CRUSOÉ 
Decidimos adotar, nas F5, o livro 

"Robinson Crusoé", de Daniel Defoe, tradu-
ção e adaptação de Monteiro Lobato, Ed 
Brasiliense. Ler um clássico no último ano da 
escola tem sido uma prática de sucesso. 
Com certeza, vamos todos aproveitar bas-
tante essa história que tem nosso continente 
como cenário e foi escrita no século XVIII. 

Pretendemos começar no final do mês. 

POVOANDO O ENORME CONTINENT E 
Foi uma semana de novas descobertas 

para a F4M. Depois de reunir informações 
sobre os povos citados no samba da escola, 
começamos a pensar em como esse 
"Enorme Continente" foi povoado. Como 
chegou esse povo americano às terras da-
qui? Primeiro, assistimos a um filme do Dis-
covery sobre os dinossauros da América, 
que apresenta a formação dos continentes 
desde a Pangéia. Agora estamos fazendo o 
levantamento das hipóteses mais aceitas 
sobre o povoamento. Depois, parece que 
nos dedicaremos ao estudos das civilizações 
Astecas, Maias e Incas, mas isso fica para 
depois. 

VIVA O MÉXICO! 
Os alunos da Turma do Mundo e da Ami-

zade estão animados com as descobertas 
que andam fazendo sobre o México, país do 
nosso amigo Omar. Ao mesmo tempo, as 
turmas trouxeram muitos objetos, fotos e 
experiências que ajudam a contar um pouco 
da história da vida de cada um. 

Estamos aproveitando pra descobrir as 
diferenças e semelhanças entre o Brasil e o 
México. 

Todo material enviado pelas crianças será 
bem vindo e enriquecerá nossas pesquisas. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

A flauta da Paloma (F3MA) foi perdida. 
Estavam marcadas com etiqueta a flauta e a 
capinha. Desde já Paloma agradece a quem 
der notícia.   


