
SERÁ QUE AFUNDA? 
A Turma da Beijoca esteve envolvida com 

uma brincadeira instigante. Munidos de bar-
cos de dobradura e bichos de plástico de 
diferentes pesos e tamanhos, nossos peque-
nos colocaram tudo numa piscina. Curiosos, 
todos comentavam sobre o fato de alguns 
objetos afundarem e outros não. Difícil foi 
resistir à tentação de entrar, de roupa e tudo, 
na água. Estamos só esperando o tempo 
esquentar um pouco mais para tomarmos 
gostosos banhos de chuveirão! Não deixem 
de manter uma roupa de banho e toalha de 
rosto nas mochilas. 

TORRES GARCIA NA ONÇA 
Depois de observar e conversar sobre as 

linhas e formas das quadras de volei, tênis e 
futebol, a Turma da Onça apreciou algumas 
reproduções da arte abstrata de Mondrian e 
também a geometria e o simbolismo de Tor-
res Garcia. Inspirados nesses trabalhos, as 
crianças estão produzindo suas próprias 
composições. 

O resultado da empreitada estará exposto 
em breve.  

NEVE E RAIO X 
Para enriquecer as discussões sobre o 

funcionamento do corpo humano a Turma da 
Neve resolveu preparar pranchas com diver-
sas partes do corpo. Estão todos bastante 
envolvidos com este trabalho que só será 
exposto na festa pedagógica. A turma ficou 
muito surpresa com a informação de que a 
descoberta do RAIO X ajudou a aprofundar o 
conhecimento sobre o nosso corpo e ficou 
empolgada quando identificou nosso esque-
leto nas radiografias apresentadas. 

ALGUÉM VIU UM ANEL? 
Na semana passada a Turma da Minhoca 

recebeu a visita da Paula para ouvir uma 
história inspirada na música O Anel, de Bia 
Bedran. Todos ficaram atentos à sua narrati-
va e aos desenhos que iam sendo projeta-
dos na parede. Numa conversa descontraí-
da, contou sobre sua viagem a Jericoacoara, 
no Ceará. Vimos fotografias de jangadas, 
peixes e pescadores. Também nos falou do 

PARA TODOS 
INFORME ESPECIAL 

Esta edição circula com um Suplemento 
Especial sobre Alimentação.  

É resultado do processo que se iniciou 
com uma reunião temática e que se desdo-
brou em uma série de reuniões das quais 
participaram pais das duas sedes. Os textos 
são de autoria dos seus participantes, exce-
ção do de Carlos Acselrad, pediatra e amigo 
de velhos tempos. 

UNIFORMES 
O uniforme da Sá Pereira já pode ser en-

contrado em Botafogo, na Bimbilândia Mo-
das Infantis, Voluntários da Pátria, 300 tele-
fones 2266-4292 e 2539-7222.  

EDUCAÇÃO E NOVAS  TECNOLOGIAS 
Na próxima terça-feira faremos uma mesa 

redonda para discutir o tema. Vão compor a 
mesa, Henrique Faulhaber, presidente do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil e Beatriz 
Prado, coordenadora da área de cursos cus-
tomizados do programa de Educação à Dis-
tância da Fundação Getúlio Vargas, o FGV 
Online. Os dois têm ligações fortes de ami-
zade com a Sá Pereira. Henrique é marido 
da Cecília e Bia nossa ex -professora. Pedi-
mos aos interessados em participar que con-
firmem a presença na secretaria para que 
possamos organizar o espaço de forma ade-
quada. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

FESTA PEDAGÓGICA 
Se o tempo continuar bonito assim... sá-

bado, dia 29, tem Festa Pedagógica na Pe-
reirinha!  

Estamos todos muito envolvidos com os 
preparativos da festa em torno do Projeto Cole-
tivo sobre Esporte, Corpo e Alimentação. 

Desta vez vamos precisar contar com a 
efetiva participação dos pais, que serão sor-
teados no dia da festa para jogar nas equi-

pes vermelha, amarela e azul. 
A festa será dividida em dois momentos. 
No primeiro, na Capistrano de Abreu, as-

sistiremos à apresentação dos gritos de 
guerra que as crianças prepararam nas au-
las de Música e Expressão Corporal, e parti-
ciparemos, adultos e crianças, dos jogos 
com direito a entrega de medalhas no final 
das competições. 

No segundo momento iremos para a Pe-
reirinha visitar a exposição dos trabalhos 
preparados por nossos pequenos e partici-
paremos da oficina culinária "Lanche Saudá-
vel", na qual cada participante poderá usar a 
criatividade e a imaginação para preparar 
seu sanduíche colorido.  

Na próxima semana indicaremos, nas a-
gendas, o ingrediente que deverá ser traz i-
do, na véspera, e a cor da camiseta que pais 
e filhos deverão usar no grande dia. Fiquem 
atentos aos horários de cada turma.  

Em caso de chuva, a festa precisará ser 
adiada.  
 

08:00 – Minhoca e Beijoca 
09:30 – Estrela e Pimenta 
11:00 – Neve, Oceano e Onça 
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Turma da Beijoca e seus barquinhos  



Capistrano, movimentar o corpo com as brin-
cadeiras propostas pelo Renato, professor 
de Educação Física do Ensino Fundamental. 

PESOS E MEDIDAS 
As crianças da Turma da Estrela brincam 

e desvendam curiosidades sobre o próprio 
corpo. Numa rodinha, nossa amiga Lola des-
pertou o interesse do grupo sobre suas esta-
turas: Quem é o mais alto da turma? No 
mesmo instante todas se levantaram queren-
do comparar suas alturas: " Eu sou mais al-
ta, olha! ". A proveitamos a motivação e me-
dimos todos. Usamos barbante e fita métr i-
ca. A brincadeira deu "pano prá manga" e 
surgiram muitas questões: "Será que o mais 
alto é o mais velho?", "E o mais baixo é o 
mais novo?", "E o mais alto é o mais pesa-
do?". Agora, nossos meninos e meninas su-
biram na balança! Para encontrar a resposta 
e aproximá-los desse universo matemático 
pedimos aos pais que enviem, na próxima 
segunda-feira, 1Kg de feijão, que será devol-
vido na mesma semana. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

MUNDO E AMIZADE NO ARPOADOR 
Claro que todo mundo já foi à praia! Mas 

ir ao Arpoador com as professoras e os ami-
gos da escola, para curtir o mar como se 
estivesse no Caribe, isso só será possível, 
se o tempo ajudar, na próxima segunda-feira 
para a Turma da Amizade e na quarta para a 
Turma do Mundo. Todo mundo deve chegar 
de sunga ou biquíni, com a camisa da esco-
la, protegido com filtro solar, de chinelo, mas 
trazendo, na mochila, uma toalha e uma mu-
da de roupa. O lanche vai ser coletivo. Se o 
tempo virar no fim de semana e na segunda 

encontro com as crianças cearenses que 
brincavam na praia com suas jangadas de 
brinquedo, confeccionadas pelos artesãos 
do lugar. Depois, foi a vez dos nossos pe-
quenos navegarem com seus próprios bar-
quinhos, numa pequena piscina colocada no 
pátio da escola.  

PRODUÇÃO: A TODO VAPOR! 
A Turma da Pimenta está confeccionando 

bolas com materiais reaproveitados, muita 
criatividade e entusiamo. Pensam, inventam, 
testam e experimentam para descobrir a me-
lhor forma de confeccionar a parte interna da 
bola, aproximando-a do tamanho real, sejam 
de basquete, volei, tênis, handbol ou futebol.  

No início da semana abrimos uma bola de 
volei, que já não servia para jogar, para des-
cobrirmos o que é que havia dentro dela. 
Depois de muitas hipóteses levantadas pelas 
crianças, concluíram que tinha ar e uma ou-
tra bola por dentro!  

Na próxima semana começaremos a re-
vestir nossas bolas. Caso tenham em casa 
materiais, reaproveitáveis, que julguem ser 
interessantes para esse fim, serão muito 
bem-vindos! 

AQUARELANDO NO CORPO 
Com um espelho em uma das mãos e 

lápis aquarela na outra a Turma do Oceano 
parte para uma nova aventura usando imagi-
nação, criatividade e observação. Uma gran-
de brincadeira com o corpo! O pé, a mão, os 
braços, a barriga, o rosto... tudo virou cor e 
desenho. E como fazer para ver o desenho 
que o amigo fez nas costas? Alguém respon-
de: "Ah! o espelho vai ajudar!" E assim, as 
crianças foram descobrindo, questionando e 
principalmente se divertindo com o próprio  
corpo e com a atividade prosposta. Na próx i-
ma segunda feira iremos a pé, à sede da 

estiver ruim (frio ou chuvoso), mudança de 
planos: teremos aula normal e remarcare-
mos o passeio. 

AO SOM DA SALSA E DO MERENGUE 
As crianças da Turma do Mundo estão se 

divertindo ao som da salsa e do merengue. 
Fizemos uma grande lista com todo o reper-
tório de instrumentos musicais conhecidos 
pela turma. Inspirados na obra de José Per-
domo, artista dominicano, a Turma do Mun-
do criou suas próprias composições com três 
instrumentos e experimentou usar a anilina 
como um novo material para pintar o fundo.  

Incrementamos o mapa que está nos ori-
entando na viagem pela América. As crian-
ças fizeram, com massa de modelar, barcos, 
peixes, algas e tudo que existe no mar. 

EM GRUPO 
As F2 andam a todo vapor aprendendo a 

pesquisar e a trabalhar em grupos. Pouco a 
pouco, se organizam, combinam, antecipam 
projetos, criam estratégias, resolvem confl i-
tos e aprendem, aprendem! A pesquisa so-
bre o Peru vai ganhando volume, cor e for-
ma. Todos vão se apropriando de vários 
conteúdos e informações. O resultado tem 
sido tão positivo que logo iniciaremos peque-
nos seminários onde cada grupo irá preparar 
uma breve apresentação de seus estudos 
para os colegas. 

F1T E F3T, GOSTOSO BATE-PAPO 
A Turma da Amizade foi convidada para 

um diferente e divertido bate-papo. Os alu-
nos da F3T mostraram um grande mapa, 
feito por eles, e explicaram que os países da 
América Latina falam espanhol, francês e 
português. As crianças leram contos da Re-
pública Dominicana e de Cuba, além de nos 
ensinar o que é colonização. 

Turma da Pimenta fabricando bolas Turma do Oceano pintando o corpo  



Já os alunos da Turma da Amizade tive-
ram a oportunidade de contar várias curios i-
dades sobre Cuba e a República Dominica-
na como, por exemplo, que existe um tipo de 
táxi bem diferente em Cuba que é o 
"taxicoco", ou mesmo, que a República Do-
minicana tem belas praias de mar transpa-
rente. Foi uma troca muito gostosa! Para 
fechar o encontro, todos jogaram um esporte 
bastante comum na República Dominicana: 
o dominó. 

F3MA E OS ASHANINKA 
"Os Ashaninkas pintam seus rostos, todos 

os dias, representando o começo de um no-
vo dia. Moram em casas de três andares, de 
palafita, e uma das faces da casa não tem 
parede".... 
 

Texto de Pedro R. e Daniel baseado no 
documentário "Conexão Ashaninka", um re-
gistro da expedição ao território do povo A-
shaninka, no Acre, para a realização de ofici-
nas artísticas aplicadas pela artista visual 
Ana Rondon. Aproveitamos para agradecer 
a Chico Chaves, pai da Joanna (F2M) que 
enviou o DVD como presente.  

ARTIMANHAS  E TRAVESSURAS II 
Veja no site mais contos da F3T inspira-

dos pela leitura do livro "Contos de Artima-
nhas e Travessuras": O Coelho e a bruxa, de 
Leo Levy e Ana; Coitado do Gato, de Gabriel 
e Natália e A galinha e o porco, de Francisco 
e Gabriela.  

TRILHAS 
Na próxima semana a F3T e a F4TA farão 

uma aula-passeio acompanhadas pelo grupo 
Moleque Mateiro. A F3T irá na próxima ter-
ça-feira e a F4TA na quinta. As trilhas serão 
a oportunidade de muitas observações e a-
prendizados. Para esta caminhada, pedimos 
que todos tragam uma garrafinha de água e 
um suco de caixinha para acompanhar o lan-
che individual em embalagem descartável. 
Lembramos que o calçado deve ser um tênis 
e que é bom vir de casa com repelente.  

O OESTE AMERICANO 
A nova jornada das F3 e F4, nas aulas de 

Inglês, começou... Próxima parada: o oeste 
dos Estados Unidos. Para não sairmos da 
nossa rota, estudaremos e brincaremos com 
os pontos cardeais e com a rosa-dos-ventos 
e aprenderemos um pouco mais sobre os 
Estados Unidos e sua história.  

CONVERSANDO COM O FÁBIO 
Na quarta-feira, dia 12/9, a F3T teve uma 

aula sobre as paisagens naturais da América 

cobertura vegetal da Mata Atlântica com a 
da tundra, das Terras Geladas. Para o fim de 
semana, cada criança precisa pesquisar so-
bre um animal da Tundra trazendo, principal-
mente, informações sobre sua alimentação e 
seus predadores. Pretendemos entender 
melhor como funciona a cadeia alimentar 
nesse ambiente tão gelado!  

Passeando pela Floresta.  
Nós, da F3MB, fomos numa trilha com o 

Moleque Mateiro. Era a trilha da prainha, no 
meio da Mata Atlântica. Vimos um pássaro 
que se chamava bico-de-pimenta. Ele tinha 
esse nome por causa do seu bico vermelho. 
Nós subimos uma trilha estreita que tinha 
muitas curvas e obstáculos. Um dos obstá-
culos era uma árvore caída. Vimos um mon-
te de teias de aranhas e descobrimos que a 
parte de dentro cola e a de fora não. O bio-
ma de lá era tropical. Tinha calor, ar puro e 
muitas árvores altas com folhas grandes. Lá 
em cima da montanha também vimos árvo-
res com folhas que pareciam galhos. Será 
que elas vieram do Canadá? 

Texto coletivo 

AS AVENTURAS  DE HANS STADEN 
Confirmadas as apresentações das F4: 

 

Dia 28, F4M, às 8h e F4TB às 16h. 
Dia 1/10, F4TA, às 16h. 
 

Para a peça "Aventuras de Hans Staden" 
será necessário o seguinte figurino: os mani-
puladores dos bonecos deverão vestir cami-
seta de manga comprida preta e calça preta. 
As meninas que representam D. Benta, saia 
comprida preta, camisa branca, com cabelo 
penteado em coque baixo, com talco. Os 
óculos foram providenciados pelo João Vic-
tor, da F4M, e os xales da vovó serão forne-
cidos por nós. Narizinho e Pedrinho devem 
vestir qualquer roupa que lembre os anos 
50, sem esquecer que o cenário é uma sala 
de um sítio e que todos estão bem à vonta-
de. Para Emília, sugerimos um vestido de 
chita (tipo caipira), meias de listras e uma 
peruca de lã.  

REUNIÃO DE PAIS 
Na próxima segunda-feira, dia 17, às 

19h30, contamos com a presença de todos 
os pais de F4. Na segunda-feira, dia 24, será 
a vez das F3 neste mesmo horário.  

APOSTILA E PROJETO NOVINHOS 
A meninada da F4TB levou uma nova a-

postila: "Um estudo sobre os povos pré-
colombianos e, em destaque, a Floresta A-
mazônica." Com os "Pioneiros das Améri-

Aula do Fábio sobre os biomas  

com o professor Fábio, da F4TA.  
Ele nos mostrou imagens para identificar-

mos quais eram da América. Na verdade era 
uma "pegadinha", pois todas as imagens 
eram da América. O objetivo era mostrar que 
na América é possível encontrar todos os 
tipos de formação vegetal existente no mun-
do. Isso acontece por causa do clima. 

A América está situada verticalmente na 
Terra, a ocupa de norte a sul. Assim temos 
aqui diferentes climas. Do mais frio ao mais 
quente. Fábio nos disse que se a Terra fosse 
quadrada não aconteceria isso. O formato da 
Terra contribui para essas variações climát i-
cas. Ele também disse que a altitude altera o 
tipo de vegetação. 

Esse encontro foi muito importante para 
nossos estudos e para a Feira Moderna, 
quando estudaremos dois biomas brasilei-
ros: o cerrado e a caatinga. 

Gostaríamos de agradecer ao Fábio pela 
sua presença e ajuda. Foi ótimo! 

Texto coletivo 
 

As turmas de F4M e F5M também tiveram 
uma aula especial com o professor Fábio, da 
F4TA. Foi um sucesso! Divididos em grupos 
de acordo com os nomes dos biomas da A-
mérica, as crianças levantaram hipóteses, 
refletiram sobre seus conhecimentos, tiraram 
dúvidas e ainda viram belíssimas imagens 
das mais variadas paisagens naturais da 
América.  

F3MB NA TRILHA DA PRAINHA 
Na semana passada as crianças da F3MB 

fizeram a trilha da Prainha com o grupo 
"Moleque Mateiro." Eles explicaram o que é 
um bioma e compararam as caraterísticas da 



17  MARIANA B DE P F L DE FARIAS    F4TB 
17  JOILSON ROCHA DOS SANTOS       AUX 
18  LEONARDO VIEIRA FRANCA MOSS F5M 
18  RAFAEL VICENTE G GOMES FILHO TAT 
19  ARTHUR ALVAREZ DOS S JOBIM     F3T 
19  LARISSA RODRIGUES                    F4M 
19  MANUELA CARPENTER MODE         F5T 
21  ANA BEATRIZ M TARDIN PINHEIRO TCM 
21  HANAH ZAGARODNY                     TBM 
23  RENATA REGAZZI A TEIXEIRA        AUX 
23  RENATA MARQUES C MOREIRA    F3MB 

Aniversários de 17 a 23/9 

cas" vimos que o processo de povoamento 
resultou na ocupação de todo o continente. 
Em nosso novo estudo veremos como os 
seus descendentes, ao longo de milhares de 
anos, criaram modos de vida diferentes. 
Nesse percurso, destacaremos a Floresta 
Amazônica, como o maior monumento dos 
povos indígenas brasileiros. 

A floresta nos renderá bons estudos, es-
pecialmente porque a traremos também para 
uma reflexão, atual, sobre as implicações do 
aquecimento global e as nossas atitudes de 
homem moderno americano.  

Pedimos que essa apostila, assim com a 
apostila sobre o Clima, fiquem sempre na 
mochila, de preferência em uma pastinha.  
 

Inspirados em Vinícius de Moraes Irene 
escreveu Dona Girafa e Bernardo escreveu 
A Tartaruguinha. Veja no “site”. 

MOSAICO CULTURAL AMERICAN 
A F4TA está encerrando seu percurso no 

Projeto “Nosso jeito americano de viver”. Du-
rante mais de 6 meses estivemos envolvidos 
com os estudos e atividades sobre o jeito de 
se expressar do nosso povo ao longo da his-
tória. Estudamos os tótemes, a pintura cor-
poral, outros elementos da cultura indígena, 
os povos que já viviam na América e os que 
aqui chegaram. Aos poucos estamos com-
pondo e estudando o mosaico cultural ameri-
cano, onde não há espaço para o etnocen-
trismo e o preconceito racial. Para concluir 
nossos estudos, nossa meninada foi conv i-
dada a pesquisar sobre um determinado pa-
ís ou um grupo de países americanos. Bus-
carão informações básicas como a capital, a 
língua e a bandeira. Mas destacarão apenas 
um ou dois elementos culturais. Uma dança 
típica, uma música, o vestuário, um prato 
típico, algo que faça parte do universo cultu-
ral do pás pesquisado. As apresentações 
serão nas próximas terça e quarta-feiras.  

MINHAS  MEMÓRIAS  DE LOBATO 
Foi com aplausos que a F4M concluiu a 

leitura do livro de Luciana Sandroni! Na ter-
ça-feira, por sugestão da Luísa e do Yuri, 
subimos para o Pereirão munidos de peda-
ços de radiografias para tentar ver o eclipse 
solar. E conseguimos ver, direitinho, o sol 
com uma “mordida”! Depois sentamos, lá 
mesmo, para fazer a leitura e chegamos ao 
fim do livro, que foi um verdadeiro sucesso 
nessa turma. Esse dia foi mesmo especial! 

Agora continuamos envolvidos com Loba-
to, nos ensaios da peça a ser apresentada 
dia 28, nos outros livros que estão circulando 
pela sala e no episódio do Sítio, sobre Hans 
Staden, a que estamos assistindo. Tem sido 

F3B no mirante da Prainha 
bom demais estar em tão boa companhia!  

F5 E A TERRA PROMETIDA 
Confirmamos para o dia 26 de setembro a 

apresentação de "A Terra Prometida", traba-
lho que sintetiza os estudos realizados sobre 
a civilização asteca. O turno da manhã será 
às 8h e o da tarde às 16h. Ainda aguarda-
mos o material solicitado para a confecção 
do figurino: dois sacos de algodão cru, tipo 
pano de chão, de tamanho grande, que se-
rão transformados em saia e túnica e um 
pequeno, que servirá como uma sacolinha 
para carregar a flauta e as claves que são 
utilizadas durante a apresentação. A oficina 
para compor os figurinos não pode se reali-
zar nessa semana porque nem todas as cri-
anças haviam trazido o material necessário. 

MOLEQUES, AGORA SÃO MATEIROS 
Dia 4 de setembro, nós da F5T fomos fa-

zer uma caminhada com o grupo Moleque 
Mateiro em plena Mata Atlântica, pelas ruí-
nas da Fazenda de Café Nassau, do comer-
ciante Holandês Mocke. 

No caminho até o local da caminhada, os 
guias Chico, Felipe e Vivi deram uma aula 
sobre Biomas, que foi muito importante para 
iniciar os nossos estudos para a Feira Mo-
derna. A caminhada foi realmente emocio-
nante! Lideradas por Chico, a cada tronco 
caído, ou um simples inseto, nós fazíamos 
uma nova descoberta! 

Na hora do lanche nos sentamos na raíz 
de uma enorme figueira. O espaço foi exata-
mente o necessário. Faziam parte das ruí-
nas: um tanque para lavar roupas, paredes 
de pedra e cacos de telhas feitas "nas co-
xas", literalmente. Foi uma viagem ao mundo 
das descobertas. 

Joana Barbalho F5T 

DARWIN 
As F5 estão começando a planejar a Feira 

Moderna trazendo o cientista para o centro 
das pesquisas. Já conseguiram reunir bas-
tante material para consulta, mas ainda es-
tão aceitando qualquer contribuição sobre a 
sua biografia ou a respeito de temas ligados 
a ele. Essas turmas ficaram encarregadas 
de apresentar na Feira Moderna, entre ou-
tros trabalhos, seus estudos sobre a Mata 
Atlântica. Afinal, foi essa mata que tanto en-
cheu os olhos de Darwin quando ele esteve 
no Brasil. 

Próximos Eventos 

Setembro 
17      Reunião de Pais de F4 
18      Reunião Temática 
24      Reunião de Pais de F3 
29      Festa Pedagógica da Pererinha 


