
e valorizando a produção de nossas crian-
ças. 

MOSTRA DE ARTES 
No último sábado, a Escola Sá Pereira 

recebeu as famílias para a famosa Mostra de 
Artes. A F4M se apresentou pela primeira 
vez no coral. Também fez sucesso com a 
música "500 miles", tocada na flauta.  

O show terminou com a sensacional apre-
sentação de Tango e Salsa, que encerrou ao 
som das palmas e pedidos de bis! Os pais 
adoraram a festa! 

Texto coletivo (F4M) 
Em pleno sábado acordamos às 7 horas 

da matina! 
Tínhamos um encontro marcado na Sá 

Pereira. A escola estava "cheia das artes". 
Tinha árvores, monstros, naus, bonecos e 
muito mais. E ainda teatro, dança e música. 

Nós da F2M, que estamos estudando a 
Amazônia, preparamos com nosso trabalho 
um ambiente de floresta.  

No salão apresentamos a "Orquestra Flo-
resta" e uma lenda que criamos. Achamos a 
festa muito bacana! 

Valeu a pena o esforço! 
Texto coletivo (F2M) 

Chegamos à escola e nos surpreendemos 
com a exposição dos trabalhos. Estavam 
lindos e muito bem arrumados. Ficamos im-
pressionadas com o resultado da montagem 
da "colcha de retalhos".  

Também adoramos o trabalho das outras 
turmas, que ainda não tínhamos visto. A ex-
periência de pintar em tijolos e poder mostrar 

PARA TODOS 
REUNIÃO TEMÁTICA 

Reafirmamos nosso convite para a mesa 
redonda sobre Saúde, Alimentação e Educa-
ção, quinta- feira, 14 de junho, às 19h. Na 
companhia de Sandra Teixeira, mãe do Gus-
tavo (F3T), de seu amigo Dr. Ramón Perez 
Fandiño Filho, e de Maria Alice Lucena de 
Castro, mãe de nosso ex -aluno André e nos-
sa "eterna nutricionista de plantão", procura-
remos refletir sobre o modelo comportamen-
tal da sociedade contemporânea, marcado 
pelo sedentarismo, pelo excesso de comida 
ou pela escolha errada de alimentos, pelo 
estresse, e seus vínculos com a educação. 
Pedimos aos interessados em participar que 
confirmem sua presença na secretaria da 
escola até a próxima segunda-feira.  

FERIADO 
Estamos circulando hoje, quarta-feira, 

com imagens e depoimentos das crianças 
sobre a Mostra de Artes. Não teremos aula 
na próxima sexta-feira. Aproveitem o feriado 
prolongado para recarregar as energias e 
dar uma geral na cabeça das crianças. Se-
gunda, esperamos todos de volta com as 
cabeças livres de piolhos e cheias de idéias. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                
MOSTRA DE ARTES 

O dia começou cinzento, prometendo o 
maior temporal, mas a produção das crian-

ças trouxe uma luz especial. Artes Visuais, 
Música, Dança e Teatro, entrelaçados com 
as pesquisas que realizaram em Projeto, 
mais uma certa dose de ansiedade e muita 
alegria em compartilhar o trabalho desenvol-
vido na escola foram os ingredientes princ i-
pais da Mostra de Artes. 

Pedimos desculpas pelas nossas falhas e 
atropelos. Não é fácil administrar tantas ativ i-
dades, as necessidades das crianças e o 
trânsito de tantos amigos e familiares. Em 
alguns momentos tivemos que priorizar a 
atenção às crianças e sentimos que alguns 
adultos não entenderam bem a nossa neces-
sidade de estar a sós com elas antes de a-
brir as portas para o respeitável público! 

Esperamos que tenha sido proveitosa a 
oportunidade de estarmos juntos apreciando 
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na mostra de artes foi maravilhosa e comple-
tamente nova. Todos adoraram. O coral foi 
ótimo e divertido. Como sempre, os pais a-
plaudiram muito e pediram bis. Fechamos o 
repertório com nossa música predileta: Suite 
da Praia!  

Fomos no estilo Rastafari, para personali-
zar a apresentação de música que foi um 
sucesso! 

Foi uma linda festa! 
Maria Luiza, Marilia, Flora e Luna (F5M) 

A Mostra em uma palavra 
Americana, musical, dançante, 
Artesanal, arqueológica, emocionante,  
Alegre,animada e interessante 

F4TB 

NOVO PASSEIO 
As crianças da F3MA irão, agora, em bus-

ca de conhecimentos históricos e arqueológi-
cos no Museu Nacional. 

Tomados por muitas indagações, iremos 
pesquisar o caminho dos profissionais que 

dúvida: a África é realmente maior que a An-
tártica? Mesmo depois de pesquisarmos, os 
alunos não estavam convencidos. Guido ex -
plicou e ensinou muitas coisas sobre os ma-
pas, suas diferentes projeções, e assim foi 
fácil entender o porquê da Antártica parecer 
maior do que a África!  

MUSEU NACIONAL 
Lembramos a visita das F2 e F4 ao Mu-

seu Nacional no próximo dia 15, sexta-feira. 

TLACHTLI NO PEREIRÃO 
Depois de se informarem sobre os aste-

cas, a Turma da Amizade experimentou, 
com regras adaptadas, um jogo de bola mui-
to apreciado por este povo: o tlachtli. 

Também ficaram sabendo que a bola utili -
zada era muito pesada e, por isso, os joga-
dores precisavam se proteger com capace-
tes e joelheiras de couro, "parecidos como 
os que usamos hoje para andar de skate". 
(João Werneck)  

descobrem e escrevem a história da humani-
dade. Será na próxima quarta-feira.  

VISITA DE REGINA 
No dia 30 de maio, a F4TB recebeu a vis i-

ta de Regina, arqueóloga, que veio dividir 
conosco seus conhecimentos. As crianças 
tinham muitas perguntas e, curiosas, ouviam 
as respostas de Regina que, mãe de dois 
ex -alunos da escola, hoje adultos, sabe co-
mo valorizamos os amigos que, com sua 
experiência, participam dos nossos estudos.  

YES, AFRICA IS BIGGER  
THAN ANTARTICA! 

A F4TA recebeu a visita do pai da Clarice. 
Com um mundo de informações, Guido es-
clareceu nossas dúvidas em relação à for-
mação, tamanho dos continentes e também 
sobre outras coisas muito interessantes. Es-
tudando os conceitos the biggest x the smal-
lest, bigger than x smaller than (graus super-
lativo e comparativo), surgiu uma grande 



11  BENTO LEAO T WANDERLEY         F4TA 
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Aniversariantes 
de 11 a 17/6 

Por se tratar de um jogo no qual a bola 
deve passar por um aro (como no basquete), 
porém só pode ser tocada com os joelhos ou 
os quadris (assemelhando-se ao futebol), as 
crianças concluíram que era muito difícil atin-
gir o objetivo final. O desafio foi grande, mas 
foi uma tarde diferente e divertida!  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

TAMANHOS E MEDIDAS NA PIMENTA 
Motivados pela descoberta do tamanho 

do jaguar que pode chegar a 2,40m, inicia-
mos conversas e atividades acerca dos ta-
manhos e medidas das coisas. 

Comparando o tamanho das crianças da 
turma, chegamos a uma conclusão, o mais 
velho nem sempre é o maior. 

Colocamos a mão na massa e munidos 
de uma fita métrica visualizamos o tamanho 

Festa da Turma da Pimenta  

Guido e as dúvidas da F4TA  

Chá da Patagônia  

do jaguar e medimos cada uma das crian-
ças. Para cada uma foi cortado um barbante 
que representava seu tamanho. Formamos 
então, um painel com o tamanho de todos da 
Turma da Pimenta.  

Nos próximos dias, faremos outras ativ i-
dades utilizando o barbante de cada um co-
mo instrumento de medida.  

Não esqueçam de conferir a foto da Festa 
Pedagógica que está saindo nesta edição do 
Informe.  

MUITAS BRINCADEIRAS!!! 
As crianças da Turma da Beijoca ficaram 

animadas com as brincadeiras favoritas de 
seus pais. Quem ainda não enviou a sua, 
pode mandar! Nossos pátios serão enrique-
cidos! 

Se o tempo ajudar, na próxima quarta-
feira, faremos nosso passeio ao Jardim Bo-
tânico. Não esqueçam o uniforme.  

CHÁ DA PATAGÔNIA 
A sensação gostosa desta semana ficou 

por conta de um delicioso chá de Rosa Mos-
queta, que o Peter (pai do Theodoro) trouxe 
da Patagônia e deu de presente para a Tur-
ma da Neve saborear. Alguns comentários: 

"O chazinho foi muito bom!" Lily 
"Eu amei." Leila  
"Eu adorei o chazinho." Alice 
"Ele era cor-de-rosa." Vinícius  
"O chazinho foi um sucesso!" Guido 

OCEANO NO PERU 
Assistir ao documentário do Vídeo Escola 

sobre Machu Pichu despertou o interesse 
sobre o Peru e o Império Inca.  

Como eles fizeram os muros? O que co-
miam? Lá tem muita ovelha? E lhama? O 
que eles usavam para montar as casas? No 
Peru tem neve? Tem praia? 

Durante nossa viagem responderemos 
aos questionamnetos das crianças e explo-
raremos as riquezas e a cultura peruana.  

DE TODOS 
NOVOS TELEFONES 

Maria Paula, da F4TA, está com números 


