
PLANTÕES 
Na sexta-feira os professores estarão em 

plantão para receber quem desejar conver-
sar sobre as crianças. A única exceção será 
para as turmas F5T e F4TA, que terão seus 
plantões no dia 9, segunda-feira, à noite.  Na 
Sessão do Ensino Fundamental, divulgamos 
os horários das demais turmas. Na Educa-
ção Infantil os horários de Plantão corres-
pondem ao dos turnos de freqüência das 
crianças. Em ambos os segmentos, os en-
contros precisam ser agendados na secreta-
ria. Lembramos que as conversas devem ser 
breves, possibilitando a oportunidade a to-
dos que necessitarem. Conversas mais lon-
gas devem ser agendadas com a orientação.  

RELATÓRIOS DE GRUPO E RECESSO  
No dia 16 já deverão estar publicados, no 

"site" da escola, os relatórios de grupo.  
De 14 a 22 de julho estaremos em reces-

so, com a secretaria funcionando apenas na 
Capistrano de Abreu.  

PLANEJAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO  
Na semana de 23 a 27 estaremos em pla-

nejamento, pensando e estudando propostas 
e estratégias para o segundo semestre. A 
partir de terça-feira, dia 24, começa o apoio 
pedagógico para as crianças do Ensino Fun-
damental que foram convidadas pela orienta-
ção pedagógica. Atenção para os dias e ho-
rários marcados na circular. 

INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE 
Recomeçaremos as aulas no dia 30 de 

julho.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                  

BALÃO GIGANTE 
Para a Festa Junina interna a Turma da 

Neve preparou o "Rabo no Burro" e pendu-
rou um balão gigante com seus "filhotes" 
para enfeitar o salão. As crianças estão na 
maior expectativa para o grande dia!  

PARA TODOS 
ARRAIAL  
DO CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 

A tensão foi grande. Nada nos assegura-
va que conseguiríamos realizar a festa. Chu-
va intensa na sexta-feira, informes da meteo-
rologia desanimadorores mas, como não 
havia a alternativa de transferirmos o evento, 
com toda a infraestrutura já contratada, re-
solvemos arriscar. São Pedro mostrou-se 
protetor da Sá Pereira e abriu uma manhã 
ensolarada. Gostaríamos muito de saber a 
opinião de vocês sobre a festa. Pedimos que 
usem o fórum de pais do site da escola. 

PAN NA ESCOLA 
Na próxima semana, de segunda a quar-

ta-feira, teremos os jogos Panamericanos da 
Sá Pereira. Além das atividades informativas 
sobre a história das competições anteriores, 
das modalidades e especificidades do even-
to, que serão aprofundadas de maneira dife-
rentes na Educação Infantil e no Ensino Fun-
damental, nossas crianças se dividirão em 
equipes, compostas de alunos de diferentes 

idades, para disputar os jogos. Essa experi-
ência já foi vivida em anos anteriores, em 
época de Olimpíadas e Copa do Mundo, 
mostrando-nos a riqueza dessa convivência 
onde os maiores servem de modelos estimu-
ladores para os menores, que por sua vez 
provocam inúmeras aprendizagens de soli-
dariedade, respeito e diálogo para os mais 
experientes. 

No Ensino Fundamental, para a formação 
das equipes, além da busca de equilíbrio das 
idades e dos talentos naturais, levamos em 
conta a preferência das crianças pelas ativ i-
dades que estarão sendo propostas. Nesses 
três dias, os jogos ocuparão, depois do lan-
che, os tempos de aula. 

Nas duas sedes o uniforme será substituí-
do por uma camiseta da cor da equipe. Fi-
quem atentos à indicação na agenda.  

Contamos com o espírito esportivo de to-
dos, animando nossas crianças para o PAN 
da escola! 

ÚLTIMO DIA E RELATÓRIOS 
As aulas se encerrarão na próxima quinta-

feira, dia 12, quando enviaremos os relató-
rios individuais da Educação Infantil, das F1, 
F2 e F3. 
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bate bate a mão 
gira gira a roda 
é dança de salão..." 

PASSEIO AO PARQUE LAGE! 
O ambiente do Parque proporcionou uma 

manhã muito divertida para a Turma da Mi-
nhoca.  

A brincadeira correu solta! Fizeram comi-
dinhas na areia, brincaram de roda e linda 
rosa juvenil, além de terem explorado, com 
muito interesse, alguns recantos do parque.  

Tivemos duas grandes atrações: os pei-
xes no aquário e os macacos-prego, que 
fizeram estripulias descendo das árvores e 

PAN À VISTA! 
Na próxima semana conversaremos com 

as crianças sobre os jogos Panamericanos. 
Pretendemos responder dúvidas e curios i-

dades a respeito da competição como que 
países participarão, quais as modalidades, 
quem são os representantes brasileiros de 
maior destaque etc.  

Aceitamos fotos e imagens que possam 
ajudar a ilustrar nossas conversas. 

ONÇA E OCEANO NA AMAZÔNIA 
A Turma do Oceano descobriu que uma 

parte da Floresta Amazônica faz parte do 
território peruano.  

Para buscar mais informações tivemos 
um encontro com a Turma da Onça, que nos 
mostrou o livro que fizeram sobre a fauna da 
floresta.  

Na próxima quarta- feira, receberemos a 
visita da tia do Filipe Sá, Tereza Cristina, 
que morou no Peru e virá nos contar um 
pouco mais sobre esse lugar. Até lá seguire-
mos com as atividades sobre o Pan! 

ONÇA EM FESTA 
A Turma da Onça está mergulhada nos 

festejos juninos. As crianças pedem para 
dançar a quadrilha todos os dias e, no pátio, 
a bola na lata, a pescaria e a corrida do saco 
fazem muito sucesso. 

Na hora do lanche, ou numa roda de con-
versa, de repente, alguém puxa uma canção 
e todos acompanham com alegria a cantoria:  
 

"E bate bate o pé 

encantando as crianças! 

PAN JUNINO 
A Turma da Estrela se divertiu a valer no 

Arraiá do Pavilhão de São Cristóvão.  
Foi uma oportunidade, para alguns, co-

nhecer algumas comidas típicas como a tapi-
oca. Todos se divertiram com as danças, 
brincadeiras e estalinhos. 

O clima junino nem esfriou e algumas cri-
anças já estão curiosas com o Panamerica-
no. O mascote, os diferentes esportes e os 
países participantes têm sido temas das ro-
das de conversa. Um jogo da memória, com 
bandeiras das Américas, também tem entu-
siasmado a garotada.  

Pedimos às crianças praticantes de algum 
esporte que tragam os devidos acessórios 
na próxima semana. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

URGENTE! PROCURAMOS ASSESSORIA 
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. Este ano estamos pensando em incluir 
as F2. Temos, como idéia inicial, explorar a 
diversidade natural, propondo às crianças 
um estudo aprofundado dos mais caracterís-
ticos biomas do nosso continente. Gostaría-
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 essa participação. Os voluntá-
rios podem procurar Andréa Nívea ou enviar 
um email com as possíveis disponibilidades 
de horário para uma primeira conversa. 

PLANTÕES 
Horários por turma e professores: 

Segunda-feira, 9 de julho 
F5T - 17h30 às 19h30 - Flavia Renata e Ân-
gela 
F4TA - 19h30 às 21h30 - Flavia Renata e 
Fábio 

Sexta-feira, 13 de julho 
F1M, F2M, F3MB e F3MA - 8h às 12h30 - 
Mariana, Tânia, Marília e Denise 
F4M - 8h às 10h - Flavia Renata e Beth 
F5M - 10h às 12h - Flavia Renata e Beth 
F1T, F2T e F3T - 13h às 17h30 - Lara, Lena 
e Rita 
F4TB - 13h às 15h - Flavia Renata e Flavia 
Lobão 

PASTAS F1TE F1M 
A Turma da Amizade e do Mundo levarão 

as pastas com as fichas e os trabalhos de 
Artes. É um bom momento para curtirem 
com as famílias as produções do semestre. 
Na volta às aulas, deverão retornar vazias. 
Aproveitem! 

Não esqueçam de verificar, nas agendas, 
a cor da camisa do nosso Pan. 

Nessa última semana não haverá emprés-
timo na biblioteca e os livros que estão es-
quecidos em casa deverão ser devolvidos 
até quarta- feira.  

BORDADOS 
O semestre vai terminando em clima de 

com hábitos trazidos pelos estrangeiros in-
corporados. 

A turma anda intrigada com uma questão: 
os inuits, tradicionalmente, constróem iglus 
com blocos de gelo e acendem uma fogueira 
na entrada. Mas como o gelo não derrete? A 
turma agradece a quem puder ajudá-la a 
encontrar a resposta.  

FECHANDO O SEMESTRE NA F3T 
As crianças da F3T se despediram do se-

mestre escrevendo sobre o que aprenderam 
nesse tempo de estudos e descobertas. Um 
exemplo dos seus registros: 
 

"Neste semestre nós começamos apren-
dendo sobre as grandes navegações. Eu 
gostei muito de aprender porque é legal sa-
ber sobre os navegantes e suas viagens. 

Conhecemos navegadores como Colom-
bo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, 
Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, A-
mérico Vespúcio e um navegador do nosso 
século, Amyr Klink. 

Aprendemos sobre as caravelas e os ma-
rujos. Soubemos porque algumas pessoas 
tinham medo do mar. Depois, começamos a 
nos afastar das grandes navegações e a 
conhecer a história e os costumes dos nat i-
vos, os verdadeiros "donos" da América. 

Também fomos ao forte de Copacabana 
pintar o mar. Lemos muitas poesias sobre o 
mar e até fizemos uma! 

Vimos filmes como "1492 - A conquista do 
Paraíso", "O Velho e o Mar", "Mar sem fim", 
"O mundo em duas voltas". 

Até aprendemos a conta armada! 
No final do semestre nós apresentamos 

uma peça de teatro chamada Nau Catarineta. " 
 

As crianças produziram muito, terminam o 
semestre mais crescidas e felizes! Depois 
das férias, certamente voltarão descansadas 
para novos aprendizados. 

FLAUTA, FLAUTINHA, FLAUTÃO 
Quarta e quinta- feira passadas, as F3, F4 

e F5 assistiram ao concerto do quarteto de 

festa! Em sala, as atividades vão sendo con-
cluídas. 

Ao longo dos estudos sobre o rio Amazo-
nas e a floresta, as turmas do segundo ano 
foram bordando um grande painel.  

Está quase pronto. Na próxima semana 
poderá ser apreciado por toda comunidade 
Sá Pereira. O trabalho está muito lindo! 96 
agéis mãozinhas deixaram, em linhas e tec i-
dos, a marca de inúmeros e significativos 
aprendizados! Não deixem de apreciar! 

LIVROS PARA AGOSTO 
O intervalo das férias é pequeno, mas o 

suficiente para todo mundo providenciar os 
livros de literatura que as F4 e F5 começa-
rão a ler logo na primeira semana de aula. 
As F4 embarcarão, com Luciana Sandroni, 
em Minhas Memórias de Lobato, da Compa-
nhia das Letrinhas. Já as F5 vão tomar con-
tato com a biografia de Charles Darwin com 
o livro A Árvore da Vida, de Peter Sís, da 
Editora Ática.  

INUITS NA F3MB 
Durante as últimas semanas acompanha-

mos as histórias de Kenalogak e Levi, duas 
crianças inuits que moram no norte do Cana-
dá. Com Kenalogak descobrimos aspectos 
mais tradicionais da cultura desse povo, co-
mo a caça dos caribus e a construção dos 
iglus. Já com Levi, aprendemos como é, atu-
almente, a vida da maioria do povo inuit, 
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Aniversariantes 
de 9 a 15/7 

flautas "Quinta Essentia", um grupo de jo-
vens que trouxe, além de música de qualida-
de e de informações interessantes sobre o 
instrumento e o repertório apresentado, nova 
energia e estímulo para o aperfeiçoamento 
da sensibilidade na apreciação e produção 
musical. Que o encontro favoreça o interes-
se e a busca de bons momentos musicais 
nessas férias. 

CARTAS AO AUTOR 
Nós, da F4TB, marcaremos presença no 

Informe divulgando, sempre que possível, 
cartas para autores de nossos livros favori-
tos, como parte de nosso projeto de bibliote-
ca. Seguem as primeiras eleitas pela turma:  

"Olá cara Eva Furnari, 
Nós somos Clarissa e Sofia. Escrevemos 

esta carta para dizer o quanto gostamos do 
seu livro "Bruxinha, Baixinho e as Maldades 
de Sorumbática". Adoramos os enigmas. É 
legal o jeito como você interage com as cri-
anças, suas leitoras. A sua elaboração do 
livro é fantástica. Quantas vezes a Noite da 
Bruxa acontece por ano? O que lhe interes-
sa na bruxaria para querer fazer este livro? 
Há quanto tempo você é escritora?  

Um abraço de Clarissa e Sofia. 
P.S.: Responda!! O que aconteceu com a 

Sorumbática?"  

"Prezados Colin e Jacqui Hawkins, 
Nós adoramos o livro "Piratas". É super 

legal e engraçado! As idéias são muito criat i-
vas. 

Como vai o Barba-Roxa? Continua saque-
ando a Côrte da França e da Espanha? E 
Ali-Paxá, continua escondendo seu tesouro 
no turbante? Ah!! Quase me esqueci de Bar-
tholomew Roberts. Ainda consegue colocar 

os tripulantes para dormir às 8 horas? Toma-
ra que todos estejam bem! Queríamos saber 
mais sobre o navio. Qual é o nome dele? 

Um adeus dos seus fãs, 
Joaquim e Matheus." 

SOBRE A FESTA JUNINA 
Nós demos duro nos ensaios, mas valeu 

a pena. Neste ano houve uma coisa diferen-
te: nós, da F4M, dançamos juntos com a 
F5M e ao mesmo tempo que a F3MA e 
F3MB. 

Na dança teve passeio dos pares, cara-
col, cumprimentos, cavalgada, correntinha, 
caminho da roça, balancê, cestinha de fubá 
e muito mais. Pena que a Carol e o Yuri fal-
taram, pois foi muito legal a festa. 

Com a Andréa Travassos narrando e o 
povo colaborando, tudo correu muito bem na 
quadrilha! (fora o calor e os chapéus caindo 
no meio da dança) 

João Travassos ( F4M) 
Eu adorei a Festa Junina! Brinquei com 

meus amigos, teve música, teve também a 
dança do meu irmão. A minha mãe dançou e 
pulou de alegria. Meu pai comprou estalinho 
e tirou foto enquanto eu estava dançando. 
Quando saí de lá, andei a cavalo. Foi muito 
legal! 

João Victor (F4M) 

MISTÉRIOS E CRENÇAS  
DA PINTURA CORPORAL 

A F4TA mergulhou na cultura dos povos 
originários da América. Desvendou os misté-
rios e crenças sobre as pinturas corporais 
realizadas por tribos indígenas. A admiração 
tomou conta da sala a partir de um docu-
mentário que assistimos. Debatemos sobre a 
arte indígena como elemento de comunica-

ção e expressão não-verbal e representa-
mos seus traços e formas em nossas produ-
ções. Descobrimos a origem dos pigmentos 
usados e a importância da pintura como i-
dentidade social desses grupos. 

INSTANTÂNEOS DE POESIA 
Na quinta-feira, nós, da F5M, fizemos 

nosso último passeio do semestre. Depois 
de conversar um pouquinho sobre fotografia, 
fomos visitar duas exposições que fazem 
parte da mostra Foto Rio 2007. Descemos 
do ônibus na Praça XV e andamos até o 
Centro Cultural do Banco do Brasil, fotogra-
fando detalhes do caminho e os amigos. 

NO CCBB, as exposições “Instantâneos 
da Felicidade” e “Poética” nos esperavam. 
Elas eram bem diferentes: uma trazia ima-
gens do cotidiano feitas por vários artistas; a 
outra, do espanhol Chema Madoz, trazia fo-
tos de objetos montados de forma criativa e 
poética.  

Nós gostamos de ver que fotógrafos bra-
sileiros também participavam da exposição: 
Sebastião Salgado e Alberto Ferreira.  

Texto coletivo 

Quarteto Quinta Essentia  Cia de Encenações Musicais 


