
que v ivem no México, como a águia, a harpi-
a, o jaguar, o macaco-aranha, a iguana e 
outros... Foi uma tarde agradável, com céu 
azul. Muita curiosidade e animação fizeram 
parte desse encontro com tantos bichos inte-
ressantes. 

Seguem alguns depoimentos dos nossos 
pequenos que voltaram para a escola muito 
felizes com o que viram e sentiram durante o 
passeio.  

- Eu gostei mais de ver o jaguar (Gabriel)  
- Eu gostei quando a águia voou (Aurora)  
- Quando a iguana estava andando eu 

fiquei impressionado (Guilherme)  
- Adorei ver o jaguar pulando (Joana)  

ORIGAMI 
Na semana passada a Turma da Onça 

recebeu Irene, avó da Júlia, que contou um 
pouco da história do surgimento do papel, na 
China, há muito tempo, e das várias brinca-
deiras inventadas com ele, como a lanterna 
chinesa e as lanternas de São João, que 
trouxe para mostrar. 

Depois, orientou a criançada para faze-
rem um origami de pato e fez, para todos 
apreciarem, um sapo, uma cigarra e um pás-
saro. As crianças ficaram encantadas e se 

PARA TODOS 
ARRAIAL SÁ PEREIRA  
NO CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 

Amanhã é o grande dia. Esperamos todos  
no Campo de São Cristóvão. Como o espa-
ço é muito grande e aberto a pessoas que 
não são de nossa comunidade, lembramos 
que as crianças estarão sob a responsabili-
dade de seus pais, mas que todos nós, pro-
fessores e funcionários, estaremos lá, cola-
borando para que nosso arraial seja muito 
animado. No palco Luiz Gonzaga, vamos 
assistir a um show e dançar muito sob o co-
mando da Cia de Encenações Musicais. O 
traje é caipira. A festa será dividida em dois 
turnos: Educação Infantil às 10h, Ensino Fun-
damental às 11h. Está tudo preparado para a 
festança ser tão boa, que sua lembrança vai 
ser difícil de apagar. Agora, cada um que pe-
gue seu par ou, mesmo sozinho, entre na 
roda até cansar de tanto farrear! 

Atenção: como a comemoração é ao ar 
livre, se tiver dúvidas sobre o tempo, confirme 
a realização da festa no “site” da escola a partir 
das 8h da manhã. 

FESTA JUNINA INTERNA 
Durante a próxima semana continuare-

mos envolvidos com as atividades e come-
morações juninas na escola. Todos os dias 
teremos recreios com brincadeiras típicas. 
Na sexta-feira encerraremos a temporada 
com uma festa interna, apenas para as cri-
anças, com quadrilhas e um lanche coletivo. 
Para compor a mesa típica, pedimos que as 
meninas tragam uma guloseima doce e os 
meninos salgada. Para a festa ficar bem co-
lorida, o uniforme será dispensado e, quem 
quiser, pode vir a caráter. 

Nesse dia, receberemos apenas os pais 
de quinto ano que desejarem e puderem as-
sistir ao casamento. O do turno da manhã 
será às 11h e o da tarde às 16h. 

PARCEIROS PARA  
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Atendendo aos pedidos de algumas famí-

lias que estiveram presentes na última reuni-
ão temática sobre Saúde, Alimentação e E-
ducação, estamos promovendo, na próxima 
terça-feira, às 18h, na Rua Marques, mais 
um encontro com a nutricionista Alice Luce-
na, para esclarecer dúvidas e pensar em 
ações concretas que possam fomentar a 
transformação dos hábitos alimentares de 
nossas crianças. Pedimos, especialmente 
aos pais nutricionistas e aos que estejam 
profissionalmente ligados ao tema, que não 
deixem de comparecer, pois precisaremos 
de seu apoio para legitimar novas iniciativas. 

UNIFORME 
O endereço da loja da camiseta da Sá 

Pereira mudou para 
Rua Visconde de Pirajá, 156 / 207 - Ipa-

nema - Tel.: 7838-9915 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

VIVA SÃO JOÃO! 
A Turma da Beijoca está animada com a 

festa de amanhã. Nesta semana estivemos 
envolvidos com os seus preparativos. Con-
feccionamos ban-
deirinhas, dramati-
zamos O Boizinho 
de São João e 
ainda preparamos 
um bolo de fubá. 
Uma delícia! Na 
próxima semana 
pedimos que env i-
em uma caixa mé-
dia de papelão, 
com tampa, para 
uma ativ idade de 
artes. 

NO  
ZOOLÓGICO 

A Turma da 
Pimenta encon-
trou alguns exem-
plares de espécies 
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músicas que costumam cantar para as crian-
ças. Depois, na sala de artes, brincamos 
com um dos materiais preferidos da turma: a 
massinha de modelar. No final, com muita 
alegria e emoção, experimentamos um deli-
cioso bolo confeitado pelas próprias crian-
ças. Um dia feliz! 

EU NÃO GOSTEI... EU AMEI! 
O título é o depoimento das crianças da 

Turma da Neve depois de ouvirem o pod 
cast "Papo Curumim", que Paulo Bi preparou 
sobre a Patagônia, num programa com mús i-
cas e brincadeiras que falam dos persona-
gens que habitam a região. Para ouvir com 
as crianças em casa, acesse www.paulobi.
com/papocurumim e boa diversão! 

PESQUISA NA ESCOLA 
No Informe 513 falamos sobre a nossa 

intenção de colaborar com a pesquisa sobre 
o sentido de propriedade nas crianças, de-
senvolvida pelo Instituto de Psicologia da 
UERJ, pelo Emory Infanto and Child Labb e 
pelo Programa de Estudo e Pesquisa da A-
ção e do Sujeito do Instituto de Medicina So-
cial / UERJ. Para podermos iniciá-la, no iní-
cio do próximo semestre, precisamos que os 
termos de consentimento sejam enviados 
pelas agendas. 

Como alguns pais já sabem, em meados 
do segundo semestre, nos dedicamos à or-
ganização da Feira Moderna que tem como 
principal objetivo organizar e divulgar os es-
tudos relacionados às Ciências Sociais e 
Naturais realizados nas turmas de F3, F4 e 
F5. Pensamos inicialmente em explorar a 
diversidade natural, propondo às crianças 
um estudo aprofundado dos mais caracterís-
ticos biomas do nosso continente. Gostaría-

divertiram muito.  
Deixou de presente peixes, pássaros, pin-

guins e elefantes marinhos , da Patagônia, 
para todos.  

BICHOS DAS AMÉRICAS 
A Turma do Oceano foi conhecer os ani-

mais que vivem nas Américas. 
Vimos lhamas com os pêlos cortados, o 

condor e alguns tipos de macacos, além dos 
preferidos das crianças, os felinos e os rép-
teis. Animados, fizeram muitas perguntas 
sobre seus habitats e alimentação.  

LAMENTO DA SUÇUARANA 
A Turma da Estrela, que gosta muito de 

passear, adorou ir ao Zoológico. Estavam 
ansiosos para encontrar seus animais predi-
letos e se encantaram com os felinos, a ze-
bra, o elefante e a girafa. Vimos iguanas no 
alto das árvores, nos surpreendemos com as 
proporções da Águia Harpia e com a conver-
sa entre os tucanos, além de nos divertirmos 
com as estripulias do macaco aranha, com o 
filhote de jacaré e com as diferentes espé-
cies de tartaruga.  

As crianças ficaram sensibilizadas com o 
som emitido pela suçuarana, que mais se 
parecia com um lamento. Infelizmente, as 
serpentes e o jaguar estavam dormindo. 

Nossa viagem ao México chegou ao fim e 
agora estamos aterrissando no Brasil. Na 
viagem de volta, convidamos o Omar para a 
nossa festa de São João!  

ENCONTRO ESPECIAL 
Na semana passada a Turma da Minhoca 

recebeu a visita de algumas de suas babás. 
No salão, em companhia do Jean, nossas 

convidadas compartilharam brincadeiras e 

mos de, como sempre, contar com a ajuda 
dos pais que trabalham e estudam assuntos 
relacionados ao tema e que queiram nos 
assessorar no planejamento das atividades 
que poderão ser desenvolvidas com as cri-
anças, ou mesmo criticar a proposta trazen-
do novas sugestões. Ficaríamos muito agra-
decidos com sua participação. Os interessa-
dos podem procurar pela Nívea ou sinalizar 
a disponibilidade de horário para marcarmos 
uma primeira conversa. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Marques, 29                                  

PLANTÃO 
Na última semana de aula faremos os 

nossos Plantões de Professores. Lembra-
mos que esse encontro foi criado para viabi-
lizar uma troca de informações entre as fa-
mílias e os professores de Projeto e Mate-
mática, mas que tem um caráter breve (10 
min.) e objetivo. Para conversas mais lon-
gas, sugerimos agendar com as Orientado-
ras. Pedimos que o horário de sua preferên-
cia seja marcado na secretaria da escola. 
Atenção aos dias e horários. 
F5T - Segunda, 9/7, de 17h30 às 19h30 
F4TA - Segunda, 9/7, de 19h30 às 21h30 
F1M, F2M, F3MA, F3MB, Sexta, 13/7, de 8h 
às 12h30.  
F4M - Sexta, 13/7, de 8h às 10h 
F5M - Sexta, 13/7, de 10h30 às 12h30 
F1T, F2T, F3T - Sexta, 13/7, de 13 às 
17h30. 
F4TB - Sexta, 13/7, de 13h às 15h 

REUNIÃO DE PAIS 
Na próxima segunda-feira, às 19h30, tere-

mos a reunião de pais das Turmas do Mun-
do e da Amizade. Mariana e Lara falarão 
sobre o trabalho desenvolvido no semestre e 
sobre os bastidores da Feira Mexicana. Não 
faltem! 

NOTÍCIAS NO MÉXICO 
A Turma do Mundo apresentou suas pro-

duções na festa pedagógica da semana pas-
sada. Ficaram muito felizes e emocionados 
com a presença de todos. Alguns comentá-
rios: 
 

"As comidas mexicanas estavam delicio-
sas" (Nina) 

"Eu adorei tudo da festa e, mais ainda, a 
dança" (Anna)  

"Eu gostei de ficar explicando as coisas 
na barraca e também de fazer o vulcão ex-

Babás da Turma da Munhoca 



plodir toda hora" (Sofia)  
"Eu achei muito legal a festa, e emocio-

nante, porque é muito legal ser a Fri-
da" (Julia)  
 

Nesta semana tivemos o prazer de conhe-
cer o ateliê de cerâmica "Xikiri" da Sonia, 
mãe da Lara, professora da Turma da Ami-
zade. Ela nos mostrou todos os instrumentos 
necessários para que a argila se transforme 
em cerâmica. As crianças entederam o pro-
cesso de queima e tiveram a oportunidade 
de ver muitas peças já prontas. Estamos 
mandando para casa o álbum da turma para 
que as famílias possam apreciar com mais 
calma. Mas, para que todos tenham essa 
chance, é importante garantirmos sua dev o-
lução à escola no dia seguinte.  

SOBRE DESMATAMENTO 
A leitura do livro "Amazonas", de Thiago 

de Mello, tem proporcionado muitas desco-
bertas sobre a fauna e a flora da região A-
mazônica e possibilitado várias discussões 
sobre um assunto bastante sério: o desmata-
mento.  

Após a leitura, as crianças da F2T fizeram 
algumas reflexões sobre a questão: 
 

"Eu acho que o desmatamento é muito 
sério e que o que o Thiago fala é muito im-
portante." Beatriz B.  
 

"Os homens não podiam cortar as árvores 
e por isso eu acho isso muito triste." Alice M. 
 

"As florestas devem ser tratadas com res-
peito." Julia 
 

"Uma das partes que eu achei mais triste 
foi que as árvores estão morrendo." Rafael 
 

"O desmatamento é sério, muito sério 

PARA FINALIZAR O PROJETO 
Na semana passada a F3T recebeu a vis i-

ta de Alberto, pai da Alice. Ele veio nos mos-
trar trechos de sua peça Três Marujos perdi-
dos no Mar e conversar com as crianças so-
bre as aventuras do descobrimento. No meio 
de tantas brincadeiras e conversas, concluí-
mos que estamos o tempo todo fazendo des-
cobertas: novos lugares, novas pessoas e 
histórias... 

Descobrir é inventar, conhecer algo ou 
alguém. E isso pode ser muito bom. Foi um 
final de tarde muito gostoso e assim, depois 
de tantos estudos e descobertas, finalizamos 
com muito humor e alegria nosso projeto 
"Navegar é preciso: Redescobrindo a Améri-
ca." 

DESENHO  
DE OBSERVAÇÃO 
Claude, avó de Maria Luiza 
da F3T, env iou para a nossa 
turma peças do artesanato 
indígena brasileiro, de diver-
sas regiões. Apreciamos os 
objetos e, atentos aos deta-
lhes de cada artefato, na 
aula de Artes, realizamos 
um desenho de observação. 
As crianças adoraram a ati -
v idade! 

TUDO AO MESMO  TEMPO! 
As crianças da F3MA estão se despedin-

do dos nossos heróis navegantes e estrean-
do os estudos sobre os Incas. 

"Minhas leituras preferidas" é a nova pro-
posta que animou a turma: numa roda de 
histórias, 

Turma do Mundo no ateliê Xikiri  Alberto, pai da Alice, com a F3T  

mesmo. Tem que ouvir o que o Thiago de 
Mello está falando porque é verdade." Gio-
vanna 

FEIRA MEXICANA 
A festa pedagógica da Turma da Amizade 

foi um sucesso! As crianças dançaram, can-
taram e tocaram na maior animação!  

Nas barraquinhas da Feira, os pais podi-
am trocar suas sementes de cacau por infor-
mações desse país tão explorado pela crian-
çada: o México! Falaram sobre os cactos, 
vulcões, comidas mexicanas, artesanato, 
pirâmides e muitas outras curiosiadades. A 
criançada está de volta do México e segue, 
amanhã, direto para o Arraial na Feira de 
São Cristovão. 

Os ensaios para a quadrilha estão a todo 
vapor! Nas aulas de música, Manu apresen-
tou a história e a música de Luiz Gonzaga. A 
criançada, também, teve a oportunidade de 
conhecer de perto uma sanfona (acordeon). 

Esperamos por todos com muita animação! 

PRESENTE 
As crianças das F2, F3MB e F3T estão 

levando para a casa um CD especial. Ele 
contém a apresentação da última Mostra de 
Artes. Esperamos que o presente traga boas 
recordações do processo vivido com os ami-
gos e professores e que sirva como um re-
gistro para ser guardado por toda vida! O CD 
da F3MA ainda está em produção. Aguarda-
mos a colaboração de algum pai ou mãe co-
ruja que tenha filmado a Nau Catarineta e 
que possa ceder suas imagens para comple-
tar as nossas que, infelizmente, ficaram 
comprometidas em alguns trechos do espe-
táculo.  

 



2    TOMY YAMAGATA                         TBT 
2    JOAO PEDRO GRILLO C L DA SILVAF4TB 
3    MIGUEL NALIATO FONSECA           TAM 
3    EDUARDO FARIA FLEXA RIBEIRO   TCM 
3    JOANA PERES T DOS SANTOS     F3MA 
4    ALEXANDRE ALANATI DE MORAIS F3MB 
4    MIGUEL REBELLO MIRANDA            F2T 
5    JULIA GONCALVES FRANCISCO     F1M 
5    RODRIGO DE ALMEIDA SCHULTZ    TCT 
7    RAFAELA MARQUES C MOREIRA    TBM 
7    JULIA GUIMARÃES DAVIDOVICH     TAM 
8    CLARA FILGUEIRAS NERY ATEM     TDT 
8    RICARDO SANTOS DE ANDRADE    AUX 
 
 

Aniversariantes 
de 2 a 8/7 

toda a semana, três amigos são escolhi-
dos para compartilharem com os outros um 
livro de sua prefêrencia. Em Teatro começa-
ram uma pesquisa sobre o comportamento 
dos animais e sobre a farsa, como gênero 
teatral. 

A partir desse estudo sobre os hábitos e 
as atitudes dos bichos, começarão um traba-
lho de dramatização, tendo como argumento 
as informações colhidas. 

FLAUTA, FLAUTINHA, FLAUTÃO 
Está de passagem pela nossa Cidade o 

quarteto de flautas “Quinta Essentia”. O gru-
po, que é formado por jovens de São Paulo, 
tem uma proposta bem interessante na qual, 
além de apresentar uma variedade de flau-
tas com diferentes extensões, tem um reper-
tório eclético que vai da música renascentis-
ta ao choro de Pixinguinha. Planejamos, pa-
ra a próxima semana, um concerto didático 
para as turmas que estão aprendendo o ins-
trumento (F3 e F4) e para as F5 que tiveram 
oportunidade de estudá-lo anteriormente. 
Esperamos que a experiência possa motivar 
e favorecer, ainda mais, a formação de intér-
pretes e de ouvintes sensíveis. O rateio do 
cachê dos músicos - R$13,00 - será cobrado 
na próxima mensalidade.  

POESIAS  E MAIS POESIAS 
A F4M está muito poética! Querem saber 

por quê? Todos os dias começamos nossas 
aulas com uma criança apresentando uma 
poesia e algumas informações da biografia 
do poeta, já previamente pesquisada. O lei-
tor do dia seguinte fica responsável por co-
mentar o texto e avaliar o amigo. 

Dessa forma, temos convivido com os 
versos e a vida de Mario Quintana, Cecília 
Meireles, Manuel Bandeira, Manoel de Bar-
ros, Vinícius de Morais, Roseana Murray, 
Sergio Caparelli, Paulinho Pedra Azul e ou-
tros. Esse não é um jeito bom demais para 
encerrar o primeiro semestre? 

MUITO MAIS LOBATO! 
A caixa de empréstimo da F4TB ficou 

cheinha: Viagem ao Céu, Dom Quixote das 
Crianças, O Minotauro, O Saci, Emília no 
país da Gramática e muito mais! São os li-
vros de Lobato que estão disponíveis, a par-
tir de agora, para empréstimo. Um deles, 
inclusive, será escolhido por cada criança 
para a leitura durante as férias. Acreditamos 
que, após a leitura compartilhada de Hans 
Staden, muitas já serão capazes de se aven-
turar, com boa autonomia, nessa leitura. A-
proveitamos a mobilização para assistirmos, 

de Rodolfo Nanni, “O Saci”, filme em preto e 
branco, que narra as aventuras de Pedrinho, 
Narizinho e Emília, baseado na obra homôni-
ma de Lobato. A idéia é aproximar as crian-
ças da experiência de um Sítio do Picapau 
muito mais antigo, como era o desejo da me-
ninada. Na volta das férias, marcaremos um 
fim de tarde animado aqui na escola para 
apresentarmos nossas produções. Além da 
apresentação teatral de Hans Staden, os 
pais verão os quadrinhos pré-históricos bem 
humorados sobre os estudos do Projeto da 
Turma e conhecerão histórias muito originais 
escritas pelas crianças onde as personagens 
do Sítio viram do avesso os contos de fada, 
v elhos conhecidos nossos. 

HANS STADEN EM DEBATE 
Esta semana a F4TA assistiu ao filme 

Hans Staden, uma contribuição de Flávia, 
mãe do Bento. O DVD chegou em boa hora. 
Ao terminar a leitura do livro “As aventuras 
de Hans Staden”, de Monteiro Lobato, nossa 
meninada se deparou com uma nova lingua-
gem contanto a história sobre o alemão e 
suas aventuras pelo Brasil. O canibalismo e 
outras diferenças culturais, entre os euro-
peus e os povos indígenas, foram debatido.  

“Uma verdade Inconveniente” 
Para responder parte das tantas pergun-

tas que têm nos chegado sobre as questões 
ambientais mundiais, optamos por trazer o 
documentário "Uma Verdade Inconveniente". 
A discussão também esquenta e sensibiliza 
os alunos: 
 

“ Muitos e Muitas” 
Passarinhos a voar e a cantar por seus ni-
nhos 
Borboletas azuis e pretas 
Beleza nos ares e na natureza 
Mas também... 
Desmatamentos e mortes  
Furos, tiros e cortes 
A natureza não será mais uma beleza, 
Uma tristeza... 

Bernardo 
Ainda não devolveremos às famílias os 

materiais sobre o Aquecimento Global por-
que estamos montando uma apostila sobre o 
Clima e suas variações. 

FESTA JUNINA 
A Festa Junina invadiu, mesmo, a Sá Pe-

reira! Principalmente para as F5, que além 
da caprichada quadrilha, está envolvida com 
os ensaios para o casamento. Produzimos, 
para as aulas de Projeto, uma ficha sobre a 
“cerimônia caipira”, convocando a parceria 

das crianças na elaboração do texto. Foram 
muitas as sugestões de personagens e situ-
ações da atualidade que foram inseridas no 
divertido texto final, que será compartilhado 
pelas turmas da escola e pelos pais do Quin-
to Ano, no próximo dia 6.  

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
As partidas de queimado da F5T conta-

ram com a participação especial da profes-
sora Angela, que demonstrou muita empol-
gação e habilidade. A garotada se divertiu a 
valer! 

POÉTICA NO CCBB 
Na quinta- feira, dia 5, as turmas F5M e 

F5T vão ao CCBB visitar a exposição Poéti-
ca do artista Chema Madoz, que volta as 
lentes de sua máquina para o cotidiano e 
reúne trabalhos cujos jogos visuais e de ima-
ginação surpreendem pelo apuro estético, 
pelas associações intelectuais e, por vezes, 
pela provocação dos sentidos. Acreditamos 
que a exposição possa abrir a temporada de 
estudos sobre Poesia.  

DE TODOS 
BRAGUINHA ENCONTRA  
PIXINGUINHA NO ARMAZÉM 

TextoPara comemorar os 100 anos de 
Braguinha e os 110 de Pixinguinha, o músico 
Paulo Bi promove nesse show o encontro de 
dois gênios da MPB. A participação especial 
fica por conta da percussionista Samantha 
Rennó. Dominho, 17h, no Armazém Digital. 
Av. Ataulfo de Paiva, 270 / lj 104, Leblon. 


