
Leão, "forte como o trovão!", para ser o 
seu mascote. 

PARA-PAN NA NEVE 
Conversas sobre a convivência nos es-

portes têm animado as manhãs da Turma da 
Neve. Parceria, espírito de equipe, amizade, 
treino, disciplina, aprender a participar, a ga-
nhar e a perder nos jogos foram questões 
debatidas. Na semana que vem vamos ex -
plorar o universo dos Jogos Para-pan-
americanos que serão inaugurados no próx i-
mo domingo. Pesquisas em jornais e revis-
tas serão bem-vindas. 

PEREIRINHA NA EXPOSIÇÃO 
Para incrementar nosso projeto sobre os 

esportes marcamos, para a próxima sema-
na, uma ida à exposição Jogos Visuais - Arte 
brasileira no Pan, na Caixa Cultural Rio. Fi-
quem atentos à data de cada turma.  
 

Terça-feira - Pimenta 
Quarta-feira - Neve e Onça 

Quinta- feira - Estrela e Oceano 

PÁTIO DA PIMENTA COM BOLAS 
A bola, um dos brinquedos mais fascinan-

tes e versáteis, capaz de promover muita 
diversão e integração entre as 
crianças, foi escolhida como de-
tonadora do nosso projeto. Jun-
tos, listamos jogos, esportes e 
brincadeiras nos quais a utiliza-
mos. Da Pereirona vieram diver-
sas bolas de diferentes tama-
nhos, cores e texturas. Desco-
brimos para que jogo cada uma 
servia e brincamos com elas no 
pátio. Cada criança escolheu um 
dentre os muitos esportes e brin-
cadeiras apreciados para, em 
casa, junto com os pais, desco-
brir curiosidades, histórias e i-
magens que possam ser com-
partilhadas com a turma, enri-
quecendo nossas atividades. 
Fiquem atentos à escolha das 
crianças nas agendas. 

PARA TODOS 
TELEFONE NOVO 

O telefone da Sá Pereira está em proces-
so de mudança. Passamos a atender pelos 
seguintes números: 
 

Pereirona - 2538-3231 
Pereirinha - 2538-3232 
 

Pela sinalização bina vocês verão o nú-
mero 2538-3200, que atende na Pereirona.  

Em breve o 2535-2434 estará apenas 
com uma secretária eletrônica avisando os 
novos números. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

AQUECENDO! 
O clima esportivo tem animado a Turma 

da Beijoca. Nesta semana as crianças ob-
servaram, em recortes de jornais e revistas, 
diferentes modalidades de esportes aquáti-
cos e, com as imagens, montamos um mu-
ral. Carol Maia trouxe algumas fotos suas 
em uma apresentação de natação e nos en-
sinou a fazer alguns movimentos dos nada-
dores como o da "mão de peixe 
espada". A brincadeira ficou 
por conta de tentar reproduzir 
os movimentos da amiga! 

BASQUETE NO OCEANO 
A Turma do Oceano vem 

observando alguns esportes e 
seus atletas através de entre-
v istas com seus familiares. Na 
semana passada recebemos a 
visita da Renata, prima da Anna 
Laura, jogadora de basquete, 
que nos contou sobre sua dedi-
cação ao esporte que começou 
aos 9 anos. Hoje, com 18, de-
pois de ter passado por vários 
times, é jogadora da Mangueira. 
Ela também nos falou sobre sua 
alimentação, baseada em um 

cardápio variado, e que é preciso ser uma 
boa aluna na escola para poder fazer parte 
da equipe de basquete. No final da visita ela 
nos mostrou alguns movimentos possíveis 
com a bola e ajudou a criançada a fazer ces-
ta. 

Pedimos aos pais que não se esqueçam 
de devolver as pastas de papelão com os 
trabalhos do primeiro semestre, pois precisa-
mos continuar a coleção. 

MASCOTE DA ESTRELA 
As conversas sobre os Jogos Pan-

americanos continuam despertando o inte-
resse das crianças. Temos aproveitado para 
abordar assuntos como as regras de conv i-
vência e o funcionamento do corpo. De for-
ma lúdica e descontraída as crianças têm 
brincado, no pátio, de corrida, salto com vara 
e outros jogos coletivos onde torcem uns 
pelos outros numa grande alegria.  

Nesta semana lemos o livro de Ruth Ro-
cha, "A decisão do campeonato", que conta 
a história de um time de futebol que escolhe 
o papagaio Bicão para ser o seu mascote. 
Entusiasmada com a idéia de também ter 
um mascote, assim como o Cauê do PAN e 
o Bicão do Estrela d'Alva Futebol Clube, a 
Turma da Estrela elegeu o 
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Visita da Renata, prima da Anna Laura, à Turma do Oceano  



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

RUMO A CUBA! 
A Turma do Mundo recebeu a visita da 

Paz, do Andreas e da Veronica para apren-
der a dançar a Cueca Chilena. Foi uma ma-
nhã muito divertida. Aprendemos três passos 
que compõem essa dança, que ela simula o 
cortejo do galo e que faz parte dos festejos  
típicos do Chile. É aprendida na escola. To-
dos os chilenos sabem dançar Cueca! Imagi-
nem se todos os brasileiros sambassem! 
Essa visita nos inspirou a arrumar as malas 
e partir! Já encomendamos as passagens na 
Companhia Aérea Sá Pereira e embarcare-
mos para Havana para tentar conhecer a 
Salsa. Nossa mala continua aberta para ser 
preenchida com mais objetos e materiais 
para a viagem. A partir da semana que vem 
as crianças levarão para casa o álbum da 
turma para ser apreciado com as famílias. 
Não deixem de devolver no dia seguinte pa-
ra que todos possam curti -lo! 

CRUZADINHAS 
As Turmas da Amizade e do Mundo inicia-

ram as atividades do livro das Cruzadinhas. 
Com muita atenção escutaram as explica-
ções e, na maior alegria, perceberam o 
quanto ele pode ajudá-los a descobrir e a 
aprender a escrever novas palavras. 

NOVOS RUMOS 
A F2M concluiu a leitura do livro Amazo-

nas, de Thiago de Mello. Num esforço coleti-
vo bastante criativo escrevemos um texto 
relembrando o que foi esse curioso percurso.  

Inspirados no autor, não podia ser diferen-

GINÁSTICA ARTÍSTICA 
Luana, da Turma da Onça, vestiu seu co-

lant com lantejoulas e fez uma apresentação 
de ginástica artística usando a fita e a corda. 
O silêncio absoluto denunciou o encanta-
mento de todos com a beleza e graciosidade 
de seus movimentos. Depois, foi a vez de 
cada um experimentar um pouquinho. O pe-
dido de "de novo, de novo" não parou e nos-
sa aluna fez uma nova apresentação, dessa 
vez, também para as outras turmas. 

TIBUM! CHUÁ! 
Os esportes aquáticos têm feito a Turma 

da Minhoca transbordar de alegria! Inspira-
das nas competições de barcos à vela do 
Pan, as crianças confeccionaram seus pró-
prios barcos. O resultado já pode ser aprec i-
ado no mural de entrada. Na próxima sema-
na será a vez da equipe de natação entrar 
na piscina de bolas. Quem tiver touca, ócu-
los ou outros apetrechos aquáticos, que pos-
sam ser trazidos para a escola, serão muito 
bem-vindos. 
 

te, fizemos "poesia". Brincamos com as pala-
vras e seus tantos significados. 
 

"Amazonas / Amazonas / Rio Grande / De 
peixes curiosos / Peixes ferozes / Alguns 
esquisitos / Outros bonitos... 

 

Rio de águas / Águas claras e escuras / Rio 
de lendas / Rio de boto / Rio de Iara / Rio 
das flores 

 

Rio dos pescadores / Rio dos ribeirinhos / 
Rio dos índios / Rio de todas as gentes do 
Brasil! 

 

Rio labirinto / Abraço na floresta / O verde 
em todo lugar / Árvores, flores e frutos / 
Passarinhos, antas e onças / Piranhas, 
tucanos / Cores, formas e cheiros / Espa-
lhados por todo o lugar 

 

Vamos todos civilizar / E da floresta cuidar! / 
Na nascente do rio / Vamos agora chegar! 

Poema coletivo F2M 
Na próxima semana iniciaremos nossas 

pesquisas sobre o Peru. As crianças vão 
tentar descobrir, com toda autonomia, em 
grupos, determinadas informações sobre 
esse país. Contamos com muitos materiais! 

MATERIAL DOURADO 
A F2T conheceu o material dourado, um 

material muito especial que ajuda a compre-
ensão do valor que os algarismos podem ter 
no número.  

A criançada explorou os cubinhos e barri-
nhas, jogou e se divertiu. Começaram a en-
tender a questão dos agrupamentos e a am-
pliar seus conhecimentos sobre o nosso sis-
tema de numeraçao decimal. 

Barcos a vela, da Turma da Minhoca  

Luana, na apresentação de Ginástica Artística  Pimenta experimenta diferentes bolas  



LIVRO NOVO 
Novas leituras 

para as turmas de 
F2! Estamos ado-
tando "Lendas e 
fábulas dos bichos 
de nossa América", 
de Rogério Andra-
de Barbosa, Ed. 
Melhor am e n t o s .  
Nossas estantes, 
agora v azias, a-
guardam os novos 
volumes. A livraria 
Exceler já enco-
m endou alguns 
volumes que de-
vem chegar a partir 
de segunda-feira.  

ENTRE LINHAS 
As crianças da F3T estão muito envolv i-

das com a produção de tecidos, feitos com 
um tear artesanal, nas aulas de Artes. Tem 
sido um grande desafio cortar as linhas, en-
tremeá-las, desatar nós... Enquanto tecem, 
descobrem com graça a arte de costurar, há 
tanto tempo utilizada por diferentes culturas. 

Aos poucos estão tecendo, também, no-
vos caminhos, tramando um novo projeto, 
novos estudos, tendo 

como pano de fundo a América Latina.  

ÁRTICO NA F3MB 
Retomando nosso projeto sobre os inuits, 

fomos brindados com a notícia de uma expo-
sição no Centro Cultural dos Correios, de 
nove artistas inuit. São desenhos, gravuras e 
esculturas que representam as memórias e 
experiêcias desse povo. Mas, na hora de 
agendar nossa visita, descobrimos que só é 
aberta a partir das 12h. Durante a próxima 
semana vamos avaliar a possibilidade de 
irmos um dia à tarde. Por outro lado, relendo 
as perguntas que as crianças escreveram no 
final do semestre passado, descobrimos que 
ainda têm muita curiosiade sobre a vida dos 
animais do Ártico e da relação do homem  
com um ambiente tão inóspito.  

Passaremos, agora, a dar mais atenção 
às questões geográficas, como o estudo so-
bre a tundra e o deserto polar. Estudaremos, 
também, curiosidades sobre os animais des-
sa região. Já começamos pelo urso polar, 
maior carnívoro terrestre, que chega a pesar 
600kg. Materiais sobre o assunto serão mui-

rias", tentando estabelecer algumas relações 
com o livro que temos lido coletiva e diaria-
mente "Minhas memórias de Lobato". Essas 
experiências têm contribuído na caracteriza-
ção de Emília, trazida pela meninada em 
diferentes textos de . 

LOBATO E A F4M 
Ainda mais envolvidos com Lobato atra-

vés da leitura de Minhas Memórias de Loba-
to, de Luciana Sandroni, resolvemos montar 
uma biblioteca particular, apenas com livros 
do autor, na nossa sala. Recolhemos alguns 
da biblioteca da escola e, para ampliar nosso 
acervo, estamos pedindo às famílias que 
tiverem e puderem emprestar alguns exem-
plares, que nos enviem na segunda-feira. 
Vamos tomar bastante cuidado com os li-
vros, pois sabemos o quanto são preciosos. 
Queremos iniciar uma nova roda de leitura 
com essas histórias! 

Uma nova Emília 

to bem-vindos!! 

LITERATURA E TEATRO 
As crianças da F3MA começaram o se-

mestre resgatando as histórias do livro 
"Contos de Artimanhas e Travessuras". São 
adaptações da tradição oral da América Lati-
na que vão favorecer o desenvolvimento da 
habilidade de narrar. Nas aulas de teatro 
vamos tentar incorporar, nas interpretações 
dos diferentes personagens, a essência da 
natureza dos animais. 

CARTAS AO AUTOR 
Prezado Horácio Cardo,  
Seu livro "A história do Xadrez" é muito 

interessante para jovens que querem apren-
der sobre o xadrez ou a sua história. Esse 
livro explica como o jogo surgiu e porque as 
peças fazem o seu movimento. Por exemplo: 

a rainha anda para quase todas as dire-
ções por causa do seu brilho. O cavalo ataca 
em "L" porque é onde sua bola de ferro al-
cança. Nós damos ao seu livro um A+! 

Tom e Ivo 

VISÕES DE EMÍLIA 
A F4TB visitou a exposição "Visões de 

Emilia", no CCBB. Conheceram sete obras 
de diferentes artistas que trazem Emília à 
centralidade. Tivemos a mediação de uma 
arte-educadora, discutindo e articulando a 
obra do autor e do artista plástico. Uma ex -
periência e tanto! Depois, participaram de 
uma oficina e criaram outras visões de Emí-
lia, a partir de elementos como botões, lãs 
ou retalhos.  

Na escola, assistimos ao episódio "Memó-

Tecelagem na F3T  Material Dourado na F2T  



13  FRANCISCO NERY ABRANTES         F2T 
13  MARIA REZENDE COUTINHO          F2M 
13  LUANA DEL RIO KODATO MELO      TCM 
14  NATALIA CARPENTER MODE           F3T 
15  LAURA A SANTA CLARA DE CASTROF1M 
16  JULIANA ARVELLOS PENELLO        F5M 
17  ANGELA MARIA Q DE QUEIROZ    PROF 
17  RODRIGO AROUCA M MARINHO     F4M 
19  BERNARDO MELLO QUEIROZ          F5T 
19  BERNARDO CORSINI A MAIA         F4TA 
19  JADE DOMINGUES DE MOURA        AUX 
 

Aniversariantes 
de 13 a 19/8 

PAINEL DA CULTURA INDÍGENA 
Após ler livros que contavam lendas, cos-

tumes e mistérios da cultura indígena, a 
F4TA retomou a discussão sobre etnocen-
trismo. As aulas, nessas duas últimas sema-
nas, foram inciadas com uma leitura compar-
tilhada, feita pelo professor de Projeto, do 
livro "Meu lugar no mundo", de Sulami Katy. 
Esse momento enriqueceu nossas discus-
sões sobre a relação com o outro, com o 
diferente. Foi possível perceber a riqueza da 
cultura indígena e a diversidade entre os 
grupos e etnias dos povos originários. Nossa 
meninada escolheu e pintou símbolos que 
representassem a cultura indígena. Será for-
mado um grande painel com essas ilustra-
ções representando a pluralidade e riqueza 
cultural dos povos estudados. 

TEATRO, MÚSICA E ARTES NAS F4 
Num mutirão criativo, os alunos das F4 

trabalharam com afinco, nas aulas de artes 
visuais, construindo os bonecos que serão 
manipulados em "As aventuras de Hans Sta-
dem", peça teatral que estão montando a 
partir da leitura que fizeram da adaptação de 
Lobato. Nas aulas de Música, já começaram 
a tirar a melodia de "Sítio do Picapau Amare-
lo" e pretendem compor ma peça que se a-
proxime da sonoridade indígena que conhe-
cem. Ambas serão utilizadas como trilha so-
nora. Estão bem empolgados com o novo 
empreendimento.  

PODRES PODERES 
Tantos estudos sobre as Américas nos 

deixam sempre atentos ao acervo artístico, 
musical e literário que amplie nosso conhec i-
mento sobre o continente e nos ajude a re-
fletir sobre nossa identidade americana.  

Dessa vez resolvemos trazer para as F5, a 
música Podres Poderes, de Caetano Veloso. 

Sabendo que uma música pode suscitar 
muitas interpretações e sentimentos, come-

Leg Branca  

çamos a ficha citando o antropólogo Simmel, 
que compara a obra de arte a um enigma 
que pode ser decifrado com a chave do au-
tor, mas também por muitas outras chaves. 

Para a F5M, a tarefa foi um grande desafi -
o. Marília se impressionou com a atualidade 
dos temas, numa música não tão nova 
(1984)! Gabriella falou da preocupação com 
o que está acontecendo e da responsabilida-
de de todos. 

Para continuar o debate, pedimos notícias 
de jornais que estejam relacionadas aos te-
mas abertos com as "chaves" da turma. 

PARA LEMBRAR! 
Algumas crianças ainda não trouxeram os 

livros adotados. 
Minhas Memórias de Lobato, de Luciana 

Sandroni, Companhia das Letrinhas (F4) e A 
Árvore da Vida, de Peter Sis, Ática (F5) 

REUNIÃO DE PAIS 
Esperamos pelos pais de Quinto Ano no 

próximo dia 20, segunda-feira, às 19h30 . 
Conversaremos sobre as atividades na Tribo 
e sobre as escolas que recebem nossas cri-
anças no Sexto Ano, contando com os rela-
tos de pais de ex -alunos que acabaram de 
viver essa experiência. Traremos, também, 
as primeiras informações sobre o Passeio de 
Formatura.  

PRAZER EM CONHECER,  
TORRES GARCIA 

O desenho da agenda trouxe, além de 
conversas interessantes, a oportunidade de 
nos aproximarmos da obra de um dos mais 
importantes artistas Latino Americanos. Nu-
ma aula caprichada, com exibição de muitas 
de suas obras, conheceram um pouco de 
seu percurso pelo mundo, que favoreceu 
diferentes influências e questionamentos 
sobre a arte, até seu retorno ao Uruguai para 
fundar a Escuela del Sur. As crianças pude-
ram conhecer, também, alguns princípios do 

neo-plasticismo (ou concretismo), movimen-
to que deixou tantas marcas em sua produ-
ção e perceber como suas origens pré-
colombianas também estão presentes em 
suas pinturas, desenhos e esculturas. Fica-
ram curiosas com sua preocupação e inte-
resse pela infância, admirando imagens de 
brinquedos criados pelo artista. A partir des-
sa vivência vamos buscar, na sua forma de 
pensar principalmente o espaço e a linha, 
inspiração para nossas novas produções. 

DE TODOS 
CASACO PERDIDO 

Amanda, da Turma da Estrela, perdeu um 
casaquinho jeans (tipo Blazer) que tem um 
bordado de flores na frente. Por favor, quem 
encontrar, entregar na secretaria da Pereirinha. 

UM CÃO CHEIO DE IDÉIAS 
Pedro, irmão do Andre (F2T) e da Glori-

nha (F1T) estréia, domingo, o espetáculo 
Infantil "Um cão cheio de idéias", da Diretora 
Monica Alvarenga, com a participação de 
Marina, mãe do Miguel W. (F2T). Não per-
cam! Todos os domingos de agosto e setem-
bro, na casa de Cultura Laura Alim, às 17h. 

Mutirão nas F4 para confeção dos bonecos para a peça Aventuras de Hans Staden 


