
tando diversos desafios em seu percurso. 
Quando os dois grupos se encontraram, já 
no sul do continente americano, pausa para 
fotos e flashes. No final da brincadeira, uma 
gostosa guerra de bola de neve deixou a 
turma muito animada. 

Rafael Azzi enriqueceu a nossa viagem, 
com fotos de sua passagem por esse lugar 
tão cheio de mistérios para a turma. Depois 
de nossa intensa pesquisa sobre o Canadá, 
daqui pra frente, materiais e imagens sobre 
a Patagônia serão bem-vindos! 

ESTRELA DE MUDANÇA 
Para promover uma rotina que favoreça 

mais o bem-estar do grupo, e depois de al-
gumas experiências bem sucedidas, a Tur-
ma da Estrela iniciará as suas manhãs na 
sala de artes laranja. 

Na próxima quinta-feira, iremos ao Jardim 
Botânico conhecer algumas espécies da flo-
ra mexicana. O lanche será coletivo. 

BRINCADEIRA DE "AMAZÔNIA" 
A Turma da Onça combinou trazer alguns 

animais (de pelúcia, plástico, espuma...) pa-
ra brincar de "Amazônia", na próxima segun-
da-feira. E a partir desse dia, traremos algu-
mas frutas da Amazônia para a turma conhe-
cer e experimentar. Para tudo ficar mais gos-

PARA TODOS 
VAMOS REATIVAR O FÓRUM 

Descobrimos que, não sabemos quando, 
nosso Fórum passou a não aceitar novas 
postagens. Não sabemos, também, quantas 
tentativas de participação foram frustradas 
por esse erro. 

Vamos recomeçar? E que tal combinar-
mos que, sempre que algo não funcionar, 
vocês mandam um email para esco-
la@sapereira.com.br? Estamos na época de 
promover uma reunião temática. Que tal co-
meçarmos por aí, sugerindo e justificando 
temas e convidados possíveis? 

CRITÉRIOS PARA DIVULGAÇÃO 
Divulgar e socializar, com as famílias, o 

trabalho pedagógico e a produção das crian-
ças tem sido o objetivo do nosso Informe, 
conseguindo gerar importantes e ricas par-
cerias. No entanto, com o crescimento da 
escola, seu espaço foi ficando cada vez me-
nor. Passamos a publicar, no site, o material 
que não cabia mais no papel. 

Paralelamente, temos recebeido solicita-
ções, por parte das famílias, para divulgar 
eventos não relacionados ao interesse esco-
lar ou ao público infantil, para o que, além de 
não termos espaço, não julgamos adequado. 

Na seção De Todos, do Informe, publica-
mos pequenas notas de achados e perdidos, 
programações culturais de interesse das cri-
anças ou participações de alunos e ex-
alunos em eventos culturais, as quais podem 
ser acompanhadas da distribuição de filipe-
tas ou programas impressos. Para outros 
assuntos ou produtos, o único meio que po-
demos oferecer é o mural de entrada da es-
cola, quando não estiver sendo usado com 
exposições das crianças. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FESTAS DA PEREIRINHA 
Nossos meninos e meninas já estão se 

preparando para as festas da Educação In-
fantil. Como o espaço é pequeno, para a 
apresentação do grupo, precisamos limitar o 
número de convidados a, no máximo, dois 
por criança. Dessa forma, acreditamos que 
poderemos acomodar a todos, mesmo sem 
garantir o conforto que gostaríamos de poder 
oferecer. 

Atenção para as datas. A presença dos 
pais é muito importante para as nossas cri-
anças: 
 

21/05 - Seg, 16h, Beijoca 
25/05 - Sex, 8h, Neve / 16h, Onça 
28/05 - Seg, 16h, Pimenta 
29/05 - Ter, 16h, Oceano 
30/05 - Qua, 8h, Minhoca 
06/06 - Qua, 8h, Estrela 

PATAGÔNIA! PATAGÔNIA! 
A alegria e a empolgação tomaram conta 

da Turma da Neve, momentos antes do seu 
embarque. Em fila, com suas maletas e rou-
pas de frio, em coro, as crianças gritavam: 
Patagônia! Patagônia! 

Com os passaportes preparados na sala 
de artes, formaram dois grupos na aula de 
Expressão Corporal: um que viajou de avião, 
com direito a muitas aventuras e turbulên-
cias e outro que viajou de submarino, enfren-
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"Eu gosto de colocar o dedo 
dentro do macarrão furadi-
nho." 

Bruno 
"Eu gosto de papar com a 
Kátia." 

Sofia Moura 
"Eu gosto de tomar banho 
de chuveiro com água gela-
da." 

Letícia 
"Eu gosto de fazer bagunça 
e de comer." 

Helena 
Pedimos que enviem, na 
próxima quarta-feira, uma 
panela e uma colher de pau. 
Aproveitaremos o interesse 

de nossos pequenos pela alimentação, ma-
nifestado pela maioria depois de nossa con-
versa, para fazermos diversas atividades 
envolvendo esses dois objetos. 

O passeio ao Jardim Botânico foi adiado 
para a próxima terça-feira. O lanche será 
coletivo. 

SAPOTI 
A Turma da Pimenta conheceu uma fruta 

de origem mexicana que despertou muita 
curiosidade e instigou a imaginação de nos-
sos pequenos. 

Antes de verem imagens do Sapoti, as 
crianças foram desafiadas a imaginar e de-
senhar como seria. 
 

"É azedo." 
"É azul e vermelho." 
"É pequeno e doce." 

 

Estas foram algumas das muitas hipóte-
ses levantadas. No dia seguinte mostramos 
imagens do Sapoti e do sapotizeiro e um 
novo desafio foi lançado: representar o sapo-
ti real. Com muita tinta e alegria, as crianças 
se debruçaram em suas produções. 

Na próxima quarta-feira iremos ao Jardim 
Botânico apreciar exemplares da flora mexi-
cana. O lanche será coletivo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Capistrano de Abreu, 29                        

MOSTRA DE ARTES 
Será no dia 2 de junho, sábado, a Mostra 

de Artes. Para quem ainda não vivenciou o 
evento, a escola será ocupada com Exposi-
ções dos trabalhos de Artes visuais das F2, 
F3, F4 e F5. 

toso e divertido pediremos nas agendas ou-
tras frutas para enriquecer os nossos lan-
ches. 

QUERO MAIS! 
Aromas, cores, texturas... A sala se en-

cheu de um perfume que misturava manga, 
abacaxi, laranja, melancia, banana, pêra, 
maçã, ameixa e tangerina. A Turma da Bei-
joca experimentou, com prazer, as frutas 
trazidas. Teve até quem comesse algumas 
com a casca. Para complementar o lanche, 
tivemos bolo de banana, pão de queijo, coo-
kies, sanduíches, passas, biscoito e leite. 
Nosso primeiro lanche coletivo foi marcado 
pela alegria de compartilhar novos sabores. 

MUDANÇA DE DATA 
Por causa da chuva, o passeio da Turma 

do Oceano ao Centro Cultural da Marinha foi 
adiado para a próxima quinta-feira. 

PIOLHOS NA PEREIRINHA 
Algumas famílias nos procuram, desani-

madas. Depois de longos e trabalhosos tra-
tamentos, seus filhos novamente se infestam 
de piolhos. Isso acontece porque nem todos 
estão tratando de maneira adequada e efici-
ente. Mais uma vez pedimos a compreensão 
e colaboração de todas as famílias para veri-
ficarem a cabeça das crianças e, se for ne-
cessário, tratá-las, sempre com orientação 
do pediatra, e não esquecendo de retirar as 
lêndeas, uma a uma. 

EU GOSTO DE... 
Dando continuidade ao projeto sobre a 

Identidade, a Turma da Minhoca ouviu a his-
tória "As coisas que eu gosto", de Ruth Ro-
cha e Dora Lorch. A partir daí listamos o que 
as crianças gostam de fazer: 

A apresentação dos trabalhs das demais 
linguagens artísticas, geralmente em parceri-
a com os professores de Projeto, será nos 
seguintes horários: 
 

8h30 - F2M 
9h15 - F2T 
10h30 - F4 e F5M 
11h30 - F4TA, F4TB e F5T 
14h - F3MA 
14h45- F3MB 
15h30 - F3T 
 

A presença de todos é indispensável para 
o sucesso das apresentações. As turmas F1 
ainda não participam da Mostra, mas terão 
suas festas em junho. 

DANÇA E FRIDA KAHLO 
As meninas da Turma do Mundo ganha-

ram da Elvira, mãe da Júlia, lindas saias flo-
ridas e rodadas para embelezar o figurino da 
dança mexicana, que estão ensaiando nas 
aulas de Expressão Corporal. A Turma da 
Amizade está compartilhando esse presente 
e todos estão dançando com muita alegria. 
O quadro de Frida Kahlo, Diego em mi pien-
samento, foi apresentado às turmas e cada 
um pôde colocar, no papel, o que passava 
pelo seu pensamento. Essa foi, também, a 
oportunidade dos pequenos conhecerem 
melhor o famoso muralista Diego Rivera, 
companheiro de Frida. Nas aulas de Artes 
estamos privilegiando a apreciação de seus 
quadros e dos seus murais que tanto contam 
sobre o México. A Turma do Mundo recebeu 
mais amigos, a Violeta e a Giulia, que já es-
tão se encantando com a terra do sol forte, 
da pimenta e das tortilhas. Sejam bem vin-
das! 

UM PASSEIO AO JARDIM BOTÂNICO 
Nós, da F2M, estamos estudando a maior 

floresta tropical do mundo. Por isso fomos ao 
Jardim Botânico apreciar as diferentes árvo-
res de lá. Entramos no clima da floresta. 

Sentimos o ar fresco, o cheiro do mato e 
da terra. Ouvimos o silêncio, o canto dos 
passarinhos e o som da água do rio. Vimos 
troncos, folhas e flores bem variadas. Cada 
coisa mais bonita do que a outra! 

Fomos ao espaço da Amazônia e, lá, vi-
mos uma palafita e um pescador. Aproveita-
mos para desenhar algumas espécies como 
a seringueira e o cacaueiro. 

Texto coletivo 

AMAZONAS 
As F2 estão fazendo muitas descobertas 

sobre a fauna e a flora da maior floresta tro-

 

Turma da Beijoca quer mais 



pical do mundo. Agora vamos mergulhar no 
rio Amazonas para conhecer sua diversidade 
e descobrir o que as crianças já sabem so-
bre a água do nosso planeta. Elas têm mui-
tas informações e levantaram diversas hipó-
teses que serão confirmadas ou não durante 
suas pesquisas: 
 

"A água dos rios vem do mar, das chuvas, 
das cachoeiras e das montanhas." 

"O rio não se junta com o mar, quem se 
junta é a lagoa." 

"O rio vai para o oceano." 
"Mar e oceano são coisas diferentes. O 

mar é perto da praia, é raso e pequeno. O 
oceano é fundo, grande e é para viajante." 

"O rio é menor de largura do que a lagoa 
e tem correnteza." 
 

O livro "Amazonas", de Thiago de Mello, 
alguns videos e uma pequena apostila irão 
nos ajudar a encontrar muitas respostas e a 
fazer grandes descobertas. Estamos aguar-
dando por sua chegada para iniciarmos a 
leitura nos póximos dias. 

VISITA COM BOLERO 
Recebemos os avós da Irene, que vieram 

nos presentear com os passos do bolero. 
Judith e Moyses conversaram longamente 
com as duas F4T, responderam a muitas 
perguntas e, no final, ainda dançaram um 
samba com muita graça e harmonia! 

ASHANINKAS 
Dentro da proposta da F4M de “ancorar 

nas Américas”, conhecemos o povo Asha-
ninka. João, pai do Francisco, nos empres-
tou um filme feito pelos próprios índios e de-
pois veio nos contar sobre suas experiências 
com esse e outros povos indígenas. 

As crianças fizeram muitas perguntas e 
Esther registrou as informações a seguir: 
 

No filme, Amyr leu trechos de seu livro e 
falou coisas muito bonitas e inspiradoras. Foi 
lindo! 

Nós gostamos muito! 
Texto coletivo 

PURA POESIA 
Nesta semana, além do delicioso passeio 

ao Forte de Copacabana para apreciar e de-
senhar o mar, as crianças da F3T leram e 
ouviram histórias, poemas, pequenos textos 
e letras de músicas que têm o mar como te-
ma. 

Além disso, apresentavam também os 
poetas, os escritores e os compositores. 

Assim, estiveram entre nós os textos de 
Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Cecília 
Meirelles, Dorival Caymmi, Ernest Heming-
way, Eduardo Galeano e outros. 

Fomos, ainda, surpreendidos com os poe-
mas de Alice Barcelos (irmã do Diogo) e de 
Luiz Henrique Bevilaqua (pai do Francisco). 

Vivemos ótimos momentos. Agora, nos-
sos pequenos, inspirados no que leram, ou-
viram e viram, se arriscarão na difícil arte de 
escrever poesia. 

Na praia do Forte 

Visita dos avós da Irene às F4T Visita do João, pai do Francisco à F4M. 

“João, desde pequeno, se impressionava 
muito com a Amazônia. Mais tarde teve a 
oportunidade de ter contato com Chico Men-
des e passou a se dedicar às questões am-
bientais. 

Nesse seu trabalho ele conheceu os A-
shaninkas e foi deles que trouxe muitas notí-
cias. Contou da sua relação espiritual com a 
terra, sua visão do sagrado e do ritual kama-
rãpi. Também falou das coisas que vimos no 
filme, como a demarcação das terras, a che-
gada da tecnologia, os cuidados com o am-
biente e o uso dos recursos naturais, o coti-
diano, a túnica de algodão que tecem e ves-
tem e outros costumes.” 

MAR SEM FIM 
Nossa turma, a F3T, na semana passada, 

assistiu ao filme "Mar sem fim", que é um 
documentário sobre o navegador Amyr Klink. 

Amyr Klink é um navegador moderno. 
Um grande explorador e aventureiro muito 

corajoso. 
Ele ganhou sua primeira canoa aos 10 

anos e com ela ia aos lugares, namorava e 
saía com os amigos. 

Com certeza ele admirava muito outros 
navegantes. Estes navegantes fizeram o 
Amyr ter essa vontade de navegar. 

Sua primeira viagem foi vir da África até o 
Brasil num barco a remo, sozinho. 

Depois ele fez outras expedições. Uma 
delas foi a circunavegação da Antártida; via-
jou também sozinho e sobreviveu. 

Amyr gosta muito de conhecer lugares 
para não esquecê-los. Seu pai dizia que era 
muito importante viajar e conhecer novas 
terras e ver diferentes paisagens. Nas suas 
viagens Amyr sente muita saudade da sua 
mulher, de suas três filhas, de Parati. Mas 
mesmo assim ele continua viajando e não 
pára. 
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Aniversariantes 
de 14 a 20/5 

VISITA NA F3MB 
Recebemos Fernando e Alberto, pais de 

Danilo e João Antonio, que vieram à escola 
ensinar como construíram uma nau de suca-
ta com seus filhos. 

Usando latas e garrafas pet, muito bar-
bante e amarrações, fizeram duas naus com 
mastro, vela e leme. Agora vamos batizá-las 
e testá-las na banheira! 

Começaremos a usar o livro "Contos de 
Artimanhas e Travessuras" na próxima se-
gunda-feira. E nosso passeio ao Forte de 
Copacabana será na próxima quarta-feira. O 
lanche será coletivo. 

NA CAIXA TEM HISTÓRIA 
As crianças da F3MA ficaram tão entusi-

asmadas em participar de um seminário, que 
resolvemos abrir uma temporada de 
"contação" de histórias para as turma da ma-
nhã. Vamos usar os textos do livro "Contos 
de Artimanhas e Travessuras" e, de forma 
itinerante, visitaremos as turmas levando 
uma caixa cheia de histórias. 

Remarcamos nosso passeio ao Forte de 

Passeio da F2M ao Jardim Botânico 

Copacabana para a próxima sexta-feira. 

F3 NO CINEMA 
A F3T está super empolgada para assistir, 

no cinema, ao filme "O Mundo em Duas Vol-
tas". O ingresso será cobrado na próxima 
mensalidade, junto com o valor do ônibus. 

Como a programação da semana muda 
nas sextas-feiras, avisaremos na agenda o 
dia e a hora. 

ENCONTROS ARQUEOLÓGICOS 
Na F4TB, temos aproveitado nossas visi-

tas à biblioteca para nos dedicarmos ao es-
tudo dos temas relacionados ao nosso proje-
to. Documentários do Vídeo Escola têm am-
pliado as nossas possibilidades de conversa. 
Assistindo a um deles, conhecemos a arque-
óloga Niéde Guidon apresentando a Serra 
da Capivara e nos contando sobre seu traba-
lho. Esclarecemos dúvidas sobre a importân-
cia do Carbono 14 para a datação dos fós-
seis encontrados, as diferenças nas pedras 
lascadas quando a atuação é do homem ou 
da natureza, os ossos dos animais da mega-
fauna, ilustrando de modo significativo o que 

a meninada pôde nos a-
presentar nas "aulas" que 
prepararam. 
Conseguimos maiores infor-
mações sobre Lagoa Santa, 
cenário de nossa "Luzia", 
sobre Pintura Rupestre e 
conhecemos algumas hipó-
teses para sua feitura e pos-
síveis interpretações. Os 
documentários e os últimos 
t e x t o s  r e c e b i d o s 
"alimentaram" os pequenos 
grupos de estudo para que 
pudessem fazer as suas 
apresentações, dividindo 

 

com os amigos o que estudaram mais especi-
almente. 

CANCUN 
A F5M desembarcou em Cancun, entrou 

na Península de Yucatán e nem imaginava 
tantas surpresas: fauna e flora riquíssimas, 
comidas típicas, festas e geografia tão inte-
ressantes; principalmente a história, repleta 
de vestígios da civilização Maia. 

Estamos agora, em grupos, organizando 
os materiais para a socialização das pesqui-
sas e a preparação do Guia de Viagem. 

PAPAGAIO VIRA TOTEM 
O universo das cores, formas e símbolos 

usados pelos povos na sua comunicação 
vem sendo desvendado pela F4TA. Nesta 
semana, a meninada elegeu o totem que 
melhor representava a turma. Cada um dos 
cinco grupos pensou em animais como an-
cestrais do grupo, desenvolveu a idéia, colo-
riu e apresentou, em retroprojetor, a sua idéi-
a. Cada um defendeu seu projeto e pediu o 
voto dos colegas. O resultado da votação 
deu ao totem do papagaio a tarefa de repre-
sentar a turma. Os argumentos do grupo fo-
ram simples, "o papagaio é inteligente e fa-
lante como nossa turma". É isso aí: na próxi-
ma semana confeccionaremos o totem que 
ficará na nossa sala. 

GRAMÁTICA 
Atendendo à solicitação de alguns pais, 

estamos indicando dois materiais de consul-
ta que podem ajudar na hora de estudar e 
tirar dúvidas de Gramática. 

A primeira indicação é uma Gramática 
que já foi adotada durante alguns anos aqui 
na escola - que traz os conceitos gramaticais 
e exercícios com uma linguagem acessível 
para alunos de quarto e quinto ano. Gramáti-
ca no dia-a-dia, de Maria Sílvia Gonçalves e 
Rosana Rios, Ed Scipione. 

A segunda é o guia Português Descompli-
cado, de Carlos Pimentel, Ed. Saraiva, que 
promete explicar, de maneira didática e sim-
ples, os principais conteúdos gramaticais. 
Não contém exercícios. 

Visita na F3MB 


