
que irá substituir a Alessandra durante sua 
licença maternidade, e que já acompanha 
nossa rotina. Seja bem-vinda! Alessandra 
ainda permanece por mais um tempinho, pre-
parando a despedida com cuidado e carinho. 

ONÇA E BEIJOCA  
NO CENTRO CULTURAL DA CAIXA 

Logo na saída da escola, o encontro da 
Turma da Beijoca com a Turma da Onça foi 
marcado pela alegria. No ônibus, crianças 
mais velhas se sentaram em compainha das 
mais novas, vibrando com a possibilidade da 
convivência proporcionada pelo passeio co-
mum. Na entrada do Centro Cultural, se en-
cantaram com a instalação, denominada 
Morrinho, construída com tijolos, sucatas, 
playmobil e carrinhos de brinquedo por jo-
vens da comunidade da Vila Pereira da Sil-
va. Também apreciaram um enorme barco a 
remo, suspenso por cordas; vídeo-
instalações com atletas nadando, remando e 
correndo; bolas de futebol feitas com rótulos 
de embalagens conhecidas, além de remos 
enormes confeccionados com madeira de 
demolição. Difícil foi conter a vontade de to-
car naqueles incríveis objetos, convites a 
interação! Sabemos o quanto as crianças 

PARA TODOS 
ENTRADA E SAÍDA 

Somos, todos, conscientes de que temos 
dificuldades com o trânsito nas horas de en-
trada e saída da escola. E temos, também, 
consciência de que, muitas vezes, causamos 
transtornos aos vizinhos e transeuntes, além 
de a nós mesmos. Outro dia o motorista do 
ônibus que trazia crianças da Pereirinha de 
volta de um passeio, mais ou menos meio-
dia, ligou-nos para avisar que teve que de-
sembarcar as crianças parado em fila tripla. 
Já havíamos ocupado, imediatamente antes 
da hora da saída, duas filas em frente à esco-
la. Com isso fica, obviamente, comprometida 
a segurança de nossas crianças. Ontem o 
ônibus que ia sair para um passeio não pode 
parar na porta da Capistrano de Abreu por-
que um carro estava ali estacionado. Pedi-
mos a todos maior atenção para esses fatos. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques,                                  19 

QUE ESPORTE É ESSE? 
A Turma da Pimenta vem descobrindo 

muitas curiosidades, regras e histórias acer-
ca dos esportes com bolas. Os materiais en-
viados pelas famílias estão sendo de grande 
valor para os nossos estudos. 

As crianças estão muito sabidas e tam-
bém curiosas. Realizamos uma atividade de 
apreciação de fotos dos jogos panamerica-
nos e, com as informações que as crianças 
já tinham sobre as modalidades, não foi difí-
cil para elas arriscar alguns palpites e desco-
brir se as imagens se relacionavam ao volei, 
basquete, futebol, futsal, volei de praia, 
handbol ou polo aquático.  

TURMA DA ESTRELA 
O trabalho em parceria com a Roberta e o 

Jean tem envolvido, ainda mais, a Turma da 
Estrela nas atividades relacionadas aos jo-
gos PAN-AMERICANOS. Nas aulas de Ex -
pressão Corporal as crianças descobrem 
curiosidades sobre o próprio corpo. Nesta 

semana, brincaram com suas articulações, 
num teatro improvisado, em que uma criança 
se transformava em marionete. Nas aulas de 
Música a criação do grito de guerra da turma 
faz o grupo se empenhar no batuque dos 
instrumentos aprimorando ritmo e melodia. 
Nessas aulas, tão gostosas, o riso e a des-
contração estão sempre presentes. 

OCEANO RECEBE SUZANA 
Para as crianças da Turma do Oceano 

tem sido prazeroso brincar, estudar e mov i-
mentar o seu corpo em diferentes situações. 
Nas aulas de Expressão Corporal, usaram 
barbantes amarrados às articulações e 
transformaram-se em marionetes. Na expo-
sição do Centro Cultural da Caixa aprecia-
ram as obras e puderam conversar com os 
artistas que pintam com a boca e os pés. Na 
volta, experimentaram pintar com o pincel na  
boca, também. 

Outra atividade foi a exploração do crânio 
de plástico, trazido pelo Miguel. Todos se 
empenharam na pesquisa sobre o corpo hu-
mano, buscando novas fontes, solicitando e 
explorando livros que tratam do tema.  

Foi com alegria e curiosidade que as crian-
ças receberam Suzana, a nova professora 
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estão conhecendo alguns instrumentos típi-
cos da América Latina.  

Professores e alunos trouxeram instru-
mentos de casa, que acabaram transforman-
do as aulas de Música numa grande expos i-
ção, na qual todos tocaram, ouviram e co-
nheceram um pouco da história de instru-
mentos como: zampona, churanso, ocarina, 
cajon e outros. 

BEM-VINDO A HAVANA! 
Arrumem as malas, peguem seus passa-

portes e apertem os cintos, que o avião da 
Sá Pereira, com destino a Cuba, vai decolar! 
E decolou mesmo! A biblioteca foi transfor-
mada num avião, com direito a aeromoça, 
além de biscoito e água, check-in com malas 
e passagens e paissagens belíssimas proje-
tadas no telão.  

Em Havana, nossos passageiros conhe-
ceram um pouco mais sobre a cultura e a 
história de Cuba.  

Bem-vindos, Turma da Amizade, pois a 
viagem pelos ritmos musicais americanos 
apenas começou. 

DIAS NUBLADOS 
Nas aulas de Inglês, as F1 e F2 estão a-

prendendo muito sobre o tempo! Estão sa-
bendo tanto que estão nas nuvens! Pois é, 
estamos falando sobre as nuvens, sobre os 
dias nublados... Dias em que o nosso tão 
conhecido e velho amigo sol se esconde! 
Assistimos a um vídeo, ouvimos uma nova 
música chamada Cloudy, de Simon and Gar-
funkel, fizemos misturas de cores encontran-
do diferentes tons de cinza e colorirmos nu-
vens para preparar um painel que logo irá 
enfeitar as nossas salas. 

nessa idade sentem necessidade de "ver 
com as mãos". 

HANDEBOL 
Na quinta- feira tivemos um dia muito es-

pecial. A Turma da Neve foi recebida pelo 
Renato, professor de Educação Física da 
Pereirona. Ele nos ensinou diversos jogos, 
especialmente o handebol , que foi muito 
apreciado pelo grupo. Com entusiasmo, u-
sando um uniforme especial para distinguir 
as equipes, todos se empenharam em a-
prender as regras, jogando com muita garra!  

DESCOBERTAS E DESPEDIDAS 
A exposição dos Jogos Visuais, no Centro 

Cultural da Caixa, provocou um encontro rico 
e divertido das crianças com os elementos 
esportivos presentes nas obras de arte. Ve-
jam só um dos comentários de nossos pe-
quenos diante de um barco a remo: 
"Vanessa, olha que barco grande! Cadê o 
remo?" (João Manuel). Na escola tiveram a 
oportunidade de apreciar outras imagens de 
barcos e canoas e de produzir, cada um, a 
sua embarcação usando argila e muita criati-
vidade. 

Porém, não será de barco e, sim, de av i-
ão, que o nosso querido Bruno irá decolar, 
na próxima semana, com a sua família para 
um novo país e escola. Desejamos uma boa 
v iagem e que sejam muito felizes! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

AULAS DE MÚSICA 
As crianças de Primeiro e Segundo Ano 

HASTA LA VISTA! 
Depois de muitos preparativos, passapor-

tes, pasagens e malas prontas, a Turma do 
Mundo começou a sua viagem a Cuba. Esta-
vámos fazendo o check-in quando conhece-
mos o piloto do nosso avião, o Denizart, ma-
rido da Aninha nossa professora de Expres-
são Corporal. Ele nos levou até Cuba, numa 
viagem imaginária, com aeromoças e muitas 
imagens aéreas do avião. As crianças tive-
ram a oportunidade de perguntar como é a 
profissão de piloto, quiseram saber como o 
avião consegue ficar tanto tempo no ar sem 
cair, o que ele vê lá de cima, quais os países 
que ele conheceu, perguntaram sobre sua 
roupa e curtiram muito a chegada ao aero-
porto de Havana. Pegamos nossas malas 
nas esteiras rolantes, dançamos um pouqui-
nho de salsa e já bateu aquela fome! Fomos 
a um restaurante cubano mas nossos pe-
quenos encontraram um problema: não en-
tendiam o que o garçom falava e, ainda por 
cima, não conheciam nenhum dos pratos 
oferecidos. Depois de uma bela pesquisa, os 
frijoles negros e os tostones fizeram suces-
so. Conhecemos, ainda, uma escola cubana, 
da série "Minha escola", que suscitou inúme-
ras perguntas como "por que em Cuba só 
tem carro velho?" No meio da semana que 
vem pegaremos outro avião e seguiremos 
para a República Dominicana. Lá aprendere-
mos a dançar merengue e, claro, conhecere-
mos algumas curiosidades dessa outra ilha.  

REUNIÃO DE PAIS DAS F2 
Na próxima segunda-feira, 19h30, fare-

mos a reunião de pais das turmas F2. 
Tânia e Lena pretendem falar sobre os 

novos rumos do Projeto e sobre o trabalho 

Despedida do Bruno, da Turma da Minhoca Turma da Neve no Pereirão  



de Matemática. Não faltem.  

LEITURA COMPARTILHADA 
As crianças da F3T terminaram a leitura 

do livro "Contos de Artimanhas e Travessu-
ras", que nos proporcionou momentos de 
muito envolvimento e gostosas risadas. Ler 
em voz alta, com fluência e entonação, dá 
um colorido diferente ao texto e encanta ain-
da mais os ouvintes. Com isso, resolvemos 
selecionar outros textos que devem ser pre-
parados em casa para uma leitura oral bem 
cuidada durante as aulas. Todos estão ado-
rando essa prática.  

Aproveitando esse interesse, decidimos 
adotar o livro "Fábulas de Esopo", da Com-
panhia das Letrinhas, para conhecermos e 
nos aproximarmos mais desse gênero. 

F3MB NO ÁRTICO 
Na quarta- feira a F3MB foi à exposição 

"Isumavut – A Arte de nove mulheres do Árti-
co Canadense". Gostaríamos de agradecer a 
Cristina, mãe do Artur, que nos ajudou a 
conseguir a visita. E publicamos, nas pala-
vras de Gabriel, as impressões sobre a ex -
periência.  

"Lá no museu vimos esculturas e quadros 
de 9 mulheres inuits. Algumas esculturas 
tinham pele de foca ou marfim de morsa. 
Essas mulheres fazem isso para lembrar a 
vida dos antepassados. 

Tinha uma escultura que a mãe levava 
um bebê dentro do casaco para ficar quente. 

Lá apareceram uns quadros bonitos de-
mais! E lá era frio que nem o polo norte." 

INFÂNCIAS  NA F3MA 
Temos discutido sobre a Infância na 

CARTAS AO AUTOR 
Querida Ana, meu nome é Bernardo Tel -

les, eu gosto muito dos seus livros, por e-
xemplo, "Ponto a Ponto". Ah! Mas o livro que 
eu mais gosto é "Dia de chuva". Acho muito 
legal porque é como se você pensasse como 
uma criança quando fala o que as crianças 
sentem quando vêem que está chovendo. E 
também quando você pensa nos objetos de 
uma casa e os transforma em aventuras, é o 
máximo!! 

Um abraço de seu leitor, 
Bernardo, F4TB 

F1T decolando para Havana  

João Antonio, F3MB, depois da visita à exposição inuit  

Instrumentos latinos da F2M 

F3MA. Vejam a síntese, feita por Flavio 
Goldman Thompson, baseada nas conver-
sas e em textos de crianças brasileiras e bo-
livianas. 

"As crianças Incas, com 2 anos, deixavam 
de ser crianças, ajudando na limpeza da ca-
sa. Aos 14 anos eram consideradas adultas 
e eram tratadas como tal. A família e as cri-
anças Incas dormiam em esteiras e ficavam 
quase todo o tempo em atividade. Nós so-
mos bem diferentes, temos compromissos e 
uma cultura diferente.  

Flavio 

EMÍLIA CONTA E ENCANTA A F4TB 
Envolvidíssimos, e já terminando a leitura 

de "Minhas Memórias de Lobato", boas risa-
das temos dado com as idéias da Emília. 
Produzimos textos coletivos e individuais 
sobre a personagem. Aproveitamos para 
confeccioná-la em pano, com as miudezas 
que cada um pôde recolher e, agora, esta-
mos dando os últimos retoques, cuidando 
dos detalhes, da arrumação necessária para 
que a boneca seja apresentada.  

Na parceria de Teatro com Projeto, discu-
timos a caracterização das personagens do 
texto de Hans Staden, adaptação nossa para 
"o espetáculo". Assistimos a um antigo epi-
sódio do Sitio do Pica-pau Amarelo onde as 
aventuras de Hans são contadas. A atenção 
foi redobrada. Afinal, agora já estão sabendo 
que personagem cada um fará "acontecer" 
nesse teatro.  

Tantas produções... estamos reunindo os 
trabalhos (do primeiro semestre inclusive) 
realizados pelas crianças e pretendemos 
convidar as famílias para, de uma vez só, 
apreciar o motivo de tanto empenho.  



27  BIANCA DEL RIO KODATO MELO     F1M 
27  MARCELO NOBRE VERANI             TAM 
29  ROSA NEVES SAAD                       F2M 
29  FELIPE STELET F CARLOS             TCT 
30  MARIA APAR ECIDA DE J DA SILVA  AUX 
31  PABLO GUIMARÃES B DA SILVEIRA F4M 
31  CLARISSA MAIA PORTO COSENZA F4TB 
 

01  JOÃO HENRIQUE A C BANDEIRA     TBM 
01  JOÃO ALBERTO KREITLON PEREIRAF4M 
02  PAULA SANTOS POLLHUBER          F1T 
02  FRANCISCO JUNQUEIRA BORJA     TCM 

Aniversariantes 
de 27/8 a 2/9 

A VELHA E BOA TABUADA NA F4 E F5 
Acreditamos que ter a tabuada na ponta 

da língua não pode se constituir o primeiro 
objetivo do trabalho com a multiplicação. 
Buscamos compreender as diferentes rela-
ções numéricas que aparecem na tabela da 
multiplicação, assim como trazer recursos 
para que as crianças possam abreviar os 
cálculos, mesmo antes de saber "de cor" a 
tabuada. Após tantas experiências significati-
vas e a necessidade de ampliar o campo 
numérico nas situações problemas, é hora 
de estudar a tabuada. Na escola, tentamos 
trazer diversas atividades e criamos alguns 
jogos onde a "memória" garante uma melhor 
performance, mas gostaríamos de poder 
contar com a ajuda da família para mais es-
sa conquista.  

E-MAIL DE CAMINHA 
A F4TA estudou a Carta de Caminha co-

mo exemplo das narrativas dos colonizado-
res sobre as “novas” terras. Identificaram no 
texto o interesse de Portugal ao atravessar o 
Atlântico. O olhar etnocêntrico dos coloniza-
dores também foi discutido quando Caminha 
se refere aos nativos. Após ouvir a narração 
de um trecho da carta, utilizado numa cam-
panha publicitária, uma proposta desafiado-
ra. Sabendo que, hoje, a carta não é mais o 
meio de comunicação mais comum e que, 
hoje, Caminha utilizaria outros meios mais 
modernos.... o desafio era enviar um e-mail 
para D. Manuel relatando as impressões so-
bre as terras brasileiras. Um email foi criado 
para D. Manuel, o venturoso. E não é que os 
relatos surpreenderam? Confira trechos de 

F4M na Trilha da Prainha  

algumas releituras da carta de Caminha, ou 
seria e-mail de Caminha? No “site” da esco-
la. 

Caminha demonstra-se muito preocupado 
com os problemas do Brasil de hoje.  

DESCOBRINDO BIOMAS 
As F4M e F5M se dedicaram, especial-

mente, às Ciências Naturais. Para aproveitar 
melhor o passeio guiado pelo grupo Moleque 
Mateiro, pesquisamos o conceito de biomas, 
observamos, no Atlas, os diferentes biomas 
do continente americano, levantamos hipóte-
ses sobre essa diversidade e os fatores am-
bientais que as determinam. Enfim, tratamos 
de aguçar nossa vocação naturalista.  

O passeio da F4M foi mesmo uma aula -
passeio! Durante o percurso até a Prainha 
os quatro guias já foram trocando idéias so-
bre o tema e o que poderíamos observar, 
usando um mapa, o nosso atlas e, principal-
mente, a privilegiada vista da janela. 

Chegando lá, fizemos um alongamento, 
conversamos sobre os cuidados que se deve 
ter em uma trilha e subimos até o mirante. 
Deslumbrante!  

Caio e Carol falaram que fazer a trilha e 
chegar naquele lugar foi a melhor parte! Jo-
ão Vítor e Rodrigo ficaram admirados com 
as teias de aranha e sua função e com as 
abelhas sugando o néctar das flores e aju-
dando na polinização. Foi tudo bom demais! 

Para a F5, que está lendo “A árvore da 
vida”, combinamos de pedir emprestado a 
Darwin seu olhar atento e observador para o 
passeio que realizam hoje.  

Esperamos que essa experiência traga 

elementos para as turmas pensarem sobre o 
aquecimento global e seus efeitos nos dife-
rentes biomas da Terra.  

PASSEIO DA F5T 
Na próxima terça-feira será a vez da F5T, 

acompanhada do grupo Moleque Mateiro, 
fazer uma aula-passeio. O itinerário, que in-
clui a Praia de Grumari e o Parque Municipal 
Natural da Prainha, tem como objetivo apro-
veitar a paisagem natural para observar dife-
renças físicas e biológicas, refletir sobre a 
ação humana e sobre a necessária preser-
v ação do ambiente. Para a trilha, pedimos 
que todos tragam uma garrafinha de água e 
um suco de caixinha para acompanhar o lan-
che individual. Lembramos que o calçado 
deve ser um tênis e que é bom vir de casa 
com repelente.  

DE TODOS 
DRAGÃO VERDE 

Patricia,  mãe do Antonio (F2M), e muitas 
crianças que já assistiram, recomendam esta 
peça infantil. Sábados e domingos, às 17h, 
no Teatro Tablado.  

DICA DA ANA (F3T) 
Você quer ajudar o planeta? Então entre 

no "www.clickarvore.com.br". 
E plante uma árvore a cada dia e, assim, 

ajude o planeta!  

ATENÇÃO F5 
A Edem convida os responsáveis das F5, 

que se despedem da Sá Pereira, para uma 
reunião com a equipe de coordenação do 
Ensino Fundamental 2, na próxima quarta-
feira, às 19h, na Rua Barão de Itambi, 28. 
Favor confirmar a presença pelo telefone 
2553-5443, com Joyce. 


