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PARA TODOS

ÚLTIMOS COMPROMISSOS
Relatórios

Enviamos, hoje, os Relatórios Individuais
da Educação Infantil e das F1, F2 e F3. Os
Relatórios de Grupo estarão no "site" da escola, em "Relatórios", até o dia 16.

Plantão
Amanhã, sexta-feira, os professores estarão em plantão (com exceção dos de F5T e
F4TA, que já atenderam as famílias na segunda-feira passada) para receber quem
desejar conversar sobre as crianças.
Os horários correspondem aos dos turnos
de freqüência das crianças e os encontros
precisam ser agendados na secretaria. Lembramos que as conversas devem ser breves,
possibilitando a oportunidade a todos que
necessitarem. Conversas mais longas devem ser agendadas com a orientação.

Recesso e Planejamento
O período de férias será de 14 a 29 de
julho. De 23 a 27 estaremos em planejamento, pensando e estudando propostas e estratégias para o segundo semestre.
A secretaria, durante as duas semanas,
estará funcionando apenas na Capistrano de
Abreu das 8h30 às 17h30.
As aulas começam no dia 30.

PRIORIDADE NAS FÉRIAS
Sem querer que pareça zanga, pito, ou
chamada de atenção, não podemos deixar
de reclamar dos piolhos na escola. Apesar
das inúmeras solicitações, algumas famílias
sequer têm procurado nos ajudar a minimizar a questão. Os que se dedicam com disciplina e carinho se sentem desmotivados pois
seus esforços acabam sendo em vão. Nós,
professores, também nos sentimos constrangidos diante dos chamegos, que não podemos em hipótese alguma evitar, com as crianças infestadas de piolhos e lêndeas. Sabemos que, antes de tudo, elas precisam

continuar a se sentir queridas. Porém, o resultado é que os adultos também acabam
sendo infestados. Piolho é uma questão séria de saúde pública que não pode continuar
a ser tratada de forma descompromissada e
superficial. Por isso esperamos que todos se
mobilizem para tratar o problema. Para os
que estão infestados, é importante consultar
os pediatras. No retorno, o pente fino semanal para todos, além de uma supervisão contante e cuidadosa, será indispensável. Não
se esqueçam dos irmão mais velhos e dos
outros adultos da casa. As crianças que residem em dois ou mais lugares precisam ter
os diversos ambientes mobilizados. Queremos todos de cabeça fresca e saudável para
iniciarmos um semestre ainda mais dinâmico
e rico em experiências significativas para
nossas crianças. Boas Férias!

ACHADOS E PERDIDOS
Antes do reinício das aulas precisaremos
arrumar a escola para um novo semestre.
Nessa ocasião costumamos doar o que resta

nos achados e perdidos (casacos, camisetas
etc). Como o volume é muito grande não
temos mais como continuar a guardá-los. Se
não forem procurados até o final da próxima
semana, serão entregues a uma instituição
carente. Sugerimos que aproveitem o dia do
plantão para verificarem o acervo!
SAPEREIRA.COM.BR
Pedimos que aproveitem, ao entrar no
"site" da escola para lerem os relatórios de
grupo, que atualizem seus registros. Caso
não se lembrem de suas senhas, cadastremse novamente e não deixem de colocar seus
"emails" e preencher o nome da criança e o
parentesco.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Rua Marques, 19

PAN-PAN-PAN-PAN
BOAS FÉRIAS!
Para a festa de abertura dos Jogos Pan-

encontrará a Camila, que volta de sua licença maternidade.
No primeiro dia de aula, Jade estará presente para receber as crianças e despedir-se
de todos. É bom que as famílias conversem
com as crianças, ajudando-nos a prepará-las
para esse retorno.

CAIXA DE MEMÓRIAS!
O semestre chegou ao fim! Nesse tempo
a Turma da Beijoca dividiu muitas alegrias,
crescimento e conquistas. Juntos, compartilhamos o prazer da descoberta do outro, da
nossa própria identidade e formamos um
grupo sapeca e muito movimentado! Para
não ficarmos tão distantes, as crianças estão
levando uma caixa especial, onde pais e filhos poderão selecionar e guardar algumas
lembranças das férias e trazê-las na volta à
escola! Não vão faltar idéias para nossas
descobertas no segundo semestre!
Americanos da Pereirinha, contamos com a
apresentação de ginástica artística de Jade
e Natália, e de balé da Roberta.
Com olhinhos e ouvidos atentos às informações da Paula sobre a origem dos jogos,,
as crianças contribuíram com seus conhecimentos a respeito de Kauê, da tocha, dos
países e das diferentes modalidades esportivas. De repente... Quem é que chega às
pressas? Jade! A nossa maratonista, exausta, trazendo a tocha de muito longe, do México.
Na hora do Hino Nacional, com a mão no
peito e a bandeira em punho, todos estavam

muito concentrados.
Depois de tamanha expectativa, foi dada
a largada para os jogos da escola!
Depois de tantas histórias, brincadeiras e
sentimentos vividos no primeiro semestre, as
turmas da Pereirinha se dividiram em equipes, reunindo, em cada uma, crianças das
diferentes turmas. Compartilhar os gritos de
guerra, o esforço, conquistas e frustrações
fez dos Jogos Pan-Americanos da Pereirinha
momentos de muita integração e alegria.!

CAMILA NA ESTRELA
Depois das férias, a Turma da Estrela re-

ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Capistrano de Abreu, 29

APOIO PEDAGÓGICO
Entre os dias 24 e 27 de julho, ofereceremos apoio pedagógico para as crianças do
Ensino Fundamental nos dias e horários indicados em circulares entregues aos alunos
convidados.

PAN SÁ PEREIRA 2007
Depois das comemorações juninas, nossas crianças nem tiveram tempo para descansar e já embarcaram rumo aos Jogos
Pan Americanos da Sá Pereira.
Distribuídos em equipes de cores diversas
e representando alguns países participantes
do evento maior, nossos pequenos atletas
mostraram garra, determinação e muita alegria nos jogos e na torcida. Encerramos hoje, quinta-feira, com a entrega dos certificados de participação e as medalhas para as
equipes vencedoras.

CASAMENTO CAIPIRA
Os casamentos caipiras das F5 foram um
sucesso absoluto!
As famílias, os professores e as crianças
das outras turmas se divertiram com os personagens tradicionais e aqueles que andam
marcando presença na mídia, trazendo para
o evento encontros e situações inusitadas.
As noivas Juanita e Mary, afilhadas dos
presidentes Hugo Chavez e Bush, passaram
aperto pelo noivo que escolheram: Romário!

O Baixinho, bom de bola, acabou ficando
sozinho e quem se casou foi Gisele Bündchen que descobriu que o amor, o sol de sua
vida, era o Cauê, mascote do Pan.
Depois do casório, como sempre acontece, muita dança e comilança!

MOCHILA REPAGINADA
Que tal aproveitar o intervalo de duas semanas para dar uma geral nas mochilas?
Repor lápis, borracha, apontador e os outros
materiais do estojo é estimulante para um
recomeço organizado. Uma caneca novinha
e um paninho para forrar a mesa na hora do
lanche, quem sabe pintado pela própria criança, também podem animar a volta às aulas. Não esqueça de esvaziar pastas e fichários, encapar cadernos e recolocar tudo bem
arrumado na mochila para o dia 30 de julho.
Tarefas simples que, realizadas com as crianças, preenchem de responsabilidade e

afeto o cuidado com os pertences.

FIM DA VIAGEM !
A Turma do Mundo se despediu do México com um delicioso suco de cacau. As opiniões a respeito do sabor se dividiram:
"Não achei muito bom." Guilherme
"Eu achei bom, muito bom!" Tiago
"Eu achei mais ou menos." Antonio S.
"Eu achei muito gostoso porque é muito
docinho." Juliana
Dessa vez a unanimidade não fez parte
da nossa manhã mas todos irão torcer pelo
México nos Jogos Pan Americanos!

F2T C UIDANDO DA NATUREZA
"... A menos que as coisas mudem, a
floresta um dia se extinguirá..."
Thiago de Mello.
As crianças da F2T pensaram em algu-

mas soluções para a preservação da natureza:
"Economizar papel. Compre papel reciclado de preferência." Helena Telles
"Quando cortar uma árvore, plante outra."
Tomas
"...Se errar o desenho, use o outro lado da
folha." Dora
"Não entre em florestas com coisas que
podem causar incêncio". João
"Não destrua árvores." Alice G.
"Cuide da natureza e não corte as árvores." Francisco

DESPEDIDA NA F4TA
Hoje, último dia de aula do semestre, nos
despedimos de Joana em clima de alegria e
festejos do Pan.
Joana vai para São Paulo mas, no Rio de
Janeiro e na Sá Pereira, será sempre bemvinda!

LEITURA NAS FÉRIAS
A meninada da F4TB não levará tarefas
de casa para o período do recesso, mas estão levando um livro de Monteiro Lobato, de
nossa caixa temática.

CARTAS AO AUTOR
Prezadas Ann Rachilin e Susan Helard,
Amo a coleção "Crianças Famosas" e sei
que nem todos os livros da coleção são de
vocês. Acho a história linda, a história de
Chopin, pois eu sempre me interessei por
essas artes. A ilustração também é linda, e
pintada com aquarela fica mais linda.
Eu já li quase toda a coleção e o único
livro sobre mulher é Chiquinha Gonzaga.
Mas por quê? Acho que tem que ter mais

livros sobre mulheres, não só porque sou
menina, mas porque existem muitas artistas
mulheres também. Eu tive a idéia de vocês
fazerem um livro grosso com as melhores
histórias da coleção. Acho que faria muito
sucesso!
Bjs, Irene F4TB"
Querida Ana Maria Machado,
Adorei o livro "Gente bicho e planta" que
peguei de empréstimo na minha escola.
Quando li esse livro ficou uma pergunta
na minha cabeça; você diz que essas histórias do "gente bicho e planta" são reais, mas
quando li desconfiei. Quando li o título também estava escrito "o mundo me encanta".
Eu concordo com isso mas, agora, com tanta
violência e poluição, as coisas estão ficando
sujas e perigosas. Eu, com 9 anos, morro de
medo, por exemplo, quando aparecem coisas violentas na TV. Fecho o olho na hora.
Eu te elogio muito e toda a minha família
também. Ana, tenho uma sugestão para um
livro: você poderia escrever sobre o tema

"poluição". Bem, isso foi o que deu para comentar, preciso começar uma história em
quadrinhos aqui na escola! Tchau, adorei
falar com você!
Clara Nathalie Melo, uma leitora que adora seus livros! F4TB
Sou sua fã número 1."

SUCESSO MUSICAL
João, professor de Música, entregou às
crianças as partituras - What I' Ve Been Looking For, de A. Dodd & A. Watts - do High
School Musical para a F4TA e a do tema do
filme Harry Potter para F4M e F4TB. Essas
músicas foram escolha das crianças. Nas éf rias, todos poderão recordar os momentos vividos durante as aulas, estudar e se divertir.

LIVROS PARA AGOSTO
Durante as férias todos terão tempo suficiente para adquirir os livros de literatura que
as F4 e F5 começarão a ler na primeira semana de aula. As F4 embarcarão, com Luciana Sandroni,
em Minhas Memórias de Lobato, da Companhia das Letrinhas.
As F5 vão tomar
contato com a
biografia
de
Charles Darwin,
no livro A Árvore
da Vida, de Peter Sís, Ed Ática.
A Livraria Exceler e a Papel aos
Pedaços já sabem das adoções e providen-

ciarão exemplares para as famílias que encomendarem.

DE TODOS

CASACO PERDIDO
Flavio (F3MA), perdeu seu casaco de moleton azul marinho, tamanho 12. Como não
estava com seu nome, alguma criança pode
ter levado por engano. Temos, no achados e
perdidos, um igualzinho só que tamanho 8.
Se alguém encontrar, por favor entregue na
secretaria da escola.
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ERIKA ZIEGELMEYER BARBOSA PROF
CAROLINA VENANCIO MAGALHAES F5T
BENTO BOCAYUVA CUNHA
F1T
GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO
TCT
LUCAS MONTEIRO SAMPAIO
TDT
FERNANDA METZLER PEREIRA
F1T
CLARISSE FICHE D DE ALMEIDA F1T
MAIRA DE LIMA RESENDE LESSA F2M
FELIPE MARTINS GOMES
F4M
LUCAS LEAL DE ALENCAR PINTO TBM
IRENE PORTO STRUCHINER
F4TB
LUCIANA GONCALVES MOREIRA AUX
JOÃO MANOEL A DE CARVALHO TAM
LETICIA CANÇADO GUIMARÃES TAM
FLAVIA RENATA F L COELHO
PROF
JOSE ROBERTO F DE ALMEIDA
AUX
MARINA BARBOSA DA SILVA VILELATCT
ALICE CORREA DE O MACHADO F2T
MARIA LUIZA LIMA ALMEIDA
F5M
YURI QUITETE DE B MANSUR
F4M
CAETANO CAMARA SERRI BRAGAF3MB

