
pintadas assim que estiverem secas. A visita 
foi um sucesso e todos ficaram felizes! 

ALICE COM PIMENTA E BEIJOCA 
Na semana passada, Alice, nutricionista e 

parceira da Sá Pereira, teve uma conversa 
que instigou e esclareceu dúvidas e desper-
tou a curiosidade das crianças. Todos, muito 
atentos, escutaram as informações sobre os 
efeitos de uma alimentação saudável e tam-
bém descobriram que o açúcar é importante 
para dar energia e que, sem exageros, deve 
ser usado até pelos atletas. Para brindar o 
encontro, Alice nos ensinou uma receita mui-
to refrescante: refrigerante de laranja com 
cenoura! Querem provar? Segue a receita: 
No liquidificador batam 3 cenouras picadas e 
1 litro de suco de laranja. Depois, acrescen-
tem 1 litro de água gasosa, gelo e açúcar, 
que pode ser branco ou mascavo. Aprovei-
tem, as crianças adoraram e pediram bis! 

FRUTAS NA NEVE 
Ainda investindo na pesquisa sobre o cor-

po humano, a Turma da Neve tem conversa-
do sobre a importância da alimentação para 
o bom funcionamento do corpo. Combina-
mos que na próxima terça-feira cada criança 
deverá trazer uma fruta, que será solicitada 
na agenda, para uma apreciação que resul-
tará em um trabalho de artes. Após a ativida-
de faremos uma gostosa degustação! 

PARA TODOS 
REUNIÃO TEMÁTICA 

O evento, com a presença de cerca de 35 
pessoas, foi um sucesso. Deflagrada pela 
pequena fala dos dois palestrantes, tivemos 
uma conversa em que quase todos puderam 
expressar suas dúvidas, certezas e desconfi-
anças. Às resistências, que sempre existiram 
em relação às novas linguagens e tecnologi-
as, foram contrapostas muitas esperanças, 
alguma resignação e uma grande vontade de 
tentar entender e participar mais desse nosso 
mundo que, na falta de uma definição, alguns 
querem chamar de mundo real, tão imbuídos 
que estão do chamado mundo virtual. 

CUIDADO NUNCA É DEMAIS!!! 
Firmamos um contrato com a URMES, 

uma organização médica e não um simples 
seguro, pois atende urgências médicas, tan-
to na área clínica como em acidentes. 

Contando, além de seus próprios médi-
cos, com uma ampla rede de hostais e clíni-
cas conveniadas, estaremos sempre prepa-
rados para os primeiros socorros. Nos casos 
clínicos atendem com seu corpo médico, na 
escola. Quando necessário encaminhamos, 
como sempre, para o atendimento em clíni-
cas especializadas. A cobertura abrange o 
horário escolar estendido a uma hora antes 
e uma hora depois, quando supostamente a 
criança estará no caminho casa / escola. 
Além disso estão cobertos os eventos em 
passeios e festas da escola. Acreditamos 
que a iniciativa trará benefícios à nossa co-
munidade e irá também oferecer mais tran-
qüilidade a todos os pais ou responsáveis. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FESTA NA PERERINHA 
Continuamos muito animados com a apro-

ximação do dia da Festa Pedagógica, sába-
do, dia 29. 

No próximo informe, noticiaremos nova-
mente os horários de cada turma e os deta-

lhes finais. Na próxima semana, é importante 
que os pais fiquem atentos à solicitação, que 
será feita nas agendas, do alimento que ca-
da criança deverá trazer para compor o lan-
che da nossa "Ofina Culinária Saudável". Os 
ingredientes deverão ser enviados na próxi-
ma sexta-feira para que possamos organizar 
o "buffet" antes da chegada de todos. É im-
portante, também, que todos comecem a 
providenciar a camiseta com a cor do seu 
time: vermelho para as turmas da manhã e 
azul para as da tarde, com exceção da Tur-
ma do Oceano que deverá vestir amarelo. 

"EU POSSO", "EU CONSIGO" 
A Turma do Oceano tem se mostrado ca-

da vez mais autônoma, ajudando a escrever 
o planejamento do dia no quadro, servindo o 
suco na hora do lanche, distribuindo o mate-
rial para atividades de artes, procurando so-
luções para resolver questões. As crianças 
têm colaborado bastante, umas com as ou-
tras, e tem sido bom vê-las se organizando, 
brincando e pensando juntas. Na última se-
mana, planejaram sozinhas mostrar a coreo-
grafia do grito de guerra da turma para o Je-
an, sem precisar da ajuda dos adultos! Aliás, 
essa aula do Jean, foi um divertimento só! 
As crianças terminaram a aula dançando, 
dançando e dançando... Foi uma delícia! Na 
próxima semana, escolheremos um dia com 
tempo bom para irmos, a pé, brincar na sede 
da Capistrano, com 
o Renato, professor 
de Educação Física. 

PAPIER MACHÉ 
Na quarta-feira, a 

Turma da Onça re-
cebeu a visita da 
Valéria, mãe da Juli-
a, que veio ensinar 
uma técnica de papi-
er maché que apren-
deu no programa de 
Tv Art Atack. Com 
bexiga, cola e papel 
toalha, as crianças 
fizeram vários tipos 
de bola que serão 
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derna. É um evento que pretende reunir a 
comunidade escolar para apresentar a pro-
dução das diferentes áreas e compartilhar as 
descobertas, frutos de estudos, passeios, 
entrevistas, experimentações e muitos deba-
tes. A edição deste ano estava planejada 
para 6/10, mas o andamento do trabalho 
requer seu adiamento para que os proces-
sos possam ser melhor aproveitados e finali-
zados. A nova data é 27 de outubro, quando 
temos um compromisso marcado com as 
turmas de Terceiro, Quarto e Quinto Anos. 

PESQUISAS ESCOLARES 
A ajuda nas tarefas escolares nem sem-

pre é muito simples, e a situação fica ainda 
mais angustiante quando se trata de pesqui-
sa escolar. 

Hoje, para as pesquisas escolares, conta-
mos com variadas fontes na web. Mesmo 
assim, é preciso ajuda e orientação dos pais, 
e mais disponibilidade e algum talento na 
seleção do conteúdo adequado. 

Veja algumas sugestões no site. 

SEMANA CHEIA 
A próxima semana será diferente e diverti-

da para a Turma da Amizade. 
Segunda-feira iremos à praia. Venham de 

biquíni ou sunga, chinelo, boné e com filtro 
solar, e não esqueçam de trazer a toalha e a 
muda de roupa. Desta vez, o lanche será 
individual. 

Na terça vamos ver Papelucho, o Marcia-
no, no Centro Cultural da Caixa. A anima-
ção, chilena, conta a história de um menino 
que, fascinado pelos assuntos do espaço, 
captura um marciano para pesquisá-lo me-
lhor. O filme é parte da Mostra Geração, pa-
ralela ao Festival do Rio 2007 que vem, há 
alguns anos, apostando na construção do 
universo do imaginário e na inclusão de cri-

SOMBRA E MOVIMENTO 
O assunto do momento, na Turma da Es-

trela, é o corpo. Nossos meninos e meninas, 
envolvidos, trazem para escola muitas novi-
dades sobre o tema. Nesta semana, a crian-
çada se divertiu com a sua própria sombra, 
descobrindo formas diferentes de se movi-
mentar. Depois, o desafio da brincadeira foi 
fazer o traçado de partes do corpo, que fo-
ram projetadas, na parede, com o retroproje-
tor. Foi uma grande diversão! Na próxima 
segunda-feira iremos brincar na sede da Pe-
reirona com o Renato, professor de Educa-
ção Física. 

CHEIRO DE ROSA SABOR DE MAÇÃ 
Quem já brincou de Linda Rosa Juvenil? 

É uma das brincadeiras preferidas da Turma 
da Minhoca. Com mais autonomia, as crian-
ças já escolhem quem vai ser o rei, a bruxa 
e a rosa que baila no meio da grande roda. 

Preparamos uma surpresa para os nos-
sos pequenos: trouxemos rosas de diferen-
tes cores. Encantados, sentiram a textura de 
suas pétalas e o aroma que exalava pela 
sala. Na reta final do projeto sobre esportes, 
corpo e alimentação, o grupo aguçou os sen-
tidos, não só para sentir o aroma das rosas e 
de alguns temperos, como também o sabor 
de algumas frutas. Numa mesa colorida e 
muito convidativa, as crianças degustaram 
melancia, mamão, goiaba, kiwi, tangerina, 
uva, maçã e muito mais. Juntas, foram des-
cobrindo o doce, o azedo e o quanto é pra-
zeroso comer na companhia dos amigos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

FEIRA MODERNA 
Há alguns anos realizamos a Feira Mo-

anças e jovens na cultura cinematográfica. 

BOLETINS 
Na próxima semana entregaremos os bo-

letins do segundo trimestre das turmas de 
Quarto e Quinto anos. Depois de muitas con-
versas com cada professor e de uma auto-
avaliação nas Tribos, os boletins chegam 
como uma comunicação formal para as famí-
lias daquilo que já foi muito debatido com os 
alunos no dia-a-dia da escola. Uma leitura 
junto à criança, trocando idéias, valorizando 
as conquistas e refletindo sobre a necessida-
de de novas posturas e estratégias para me-
lhorar onde for preciso é uma prática impor-
tante da família para o acompanhamento da 
vida escolar. 

ATRÁS DA LHAMA 
As F2M e F2T queriam mesmo era ir ao 

Peru encontrar algumas lhamas. Mas como 
isso é mais difícil, e ficaram sabendo que no 
Zoológico poderão ver alguns exemplares, 
agendamos para terça-feira a ida das duas 
turmas, cada uma no seu turno. 

NO MAR DO CARIBE! 
Nós chegamos na praia do Arpoador e 

achamos o melhor lugar. O mar estava muito 
frio e congelou o nosso pé. 

Mergulhamos nele como se fosse o mar 
do Caribe. Fizemos castelo de areia, enterra-
mos os meninos até o pescoço e, quando 
saíram, pareciam bife à milanesa. Brincamos 
com a Mariana no mar, o Pedrinho fez uma 
piscininha para a gente e quem queria ficar 
na areia brincou com a Rosi e a Mariah. Al-
gumas meninas ficaram "sereiando" na arei-
a. O lanche coletivo foi muito gostoso e pare-
cia um piquenique. A Duda levou um lanche 
diferente, melancia e muito biscoito globo. O 
dia estava muito bonito. Nos divertimos mui-

Bolas de papier marche na Turma da Onça Beijoca e Pimenta recebem Alice 



to e o Ricardo ensinou a gente a ficar parali-
zado no mar. Esse foi o melhor passeio de 
todos! 

Turma do Mundo 

VISITA NA AMIZADE 
A Turma da Amizade recebeu a visita de 

Adriana, mãe do Pedro Galvão, para contar 
sobre o tempo em que morou nos Estados 
Unidos. 

Foi muito interessante ver, nas fotos, as 
diferenças entre as estações do ano. Adria-
na, também, contou lendas assustadoras 
sobre o Hallowen e mostrou alguns brinque-
dos divertidos que ganhou quando morou lá. 
Foi uma delícia o encontro! 

SEMINÁRIOS 
Depois de muita pesquisa e estudo sobre 

a Geografia, cultura, fauna, agricultura e ou-
tras informações sobre o Peru, as turmas de 
F2 se organizaram em grupos e apresenta-
ram, para os amigos, pequenos seminários 
sobre o que aprenderam. 

OS FIOS E O TEAR 
Esta semana as turmas de F2 receberam 

uma visita muito bacana: Denise, mãe da 
Marri (F2M) e professora da F3MA. 

Como estamos no Peru, cercados de lha-
mas, alpacas e vicuñas, aproveitamos o co-
nhecimento dela sobre a arte do tear para co-
nhecer essa técnica antiga e tão presente na 
história dos peruanos e seus descendentes. 

A exposição foi um sucesso! Conhecemos 
diferentes tipos de lã, de lhama e de carnei-
ro, e ainda apreciamos nossa artesã tran-
çando fios num pequeno tear. 

NA PEDRA BONITA 
"No dia 18 de setembro a F3T foi à Pedra 

Bonita. Três ex-alunos da escola Sá Pereira 

zônico está mobilizando muito esse grupo. 
Quem tiver material para contribuir, será 
bem-vindo. 

SERINGAL 
As turmas F3MA e F4TB estão estudando 

sobre a Floresta Tropical. Encontramos um 
seringal em Guapimirim e a educadora Maria 
da Glória Nazareth, experiente em organizar 
passeios pedagógicos, preparou uma ida ao 
Centro Cultural Seringal Guapimirim para a 
próxima quinta-feira, com as duas turmas. 
Faremos uma caminhada acompanhados 
por um seringueiro, conversaremos sobre a 
floresta e sobre o ciclo da borracha e vere-
mos de perto o processo de extração de lá-
tex líquido e sua transformação em folhas de 
borracha. Sabemos que qualquer mudança 
na rotina causa transtornos, por isso pedi-
mos a compreensão de todos. Como o pas-
seio fica numa área distante, para viabilizar a 
programação, precisaremos antecipar o ho-
rário de entrada na escola em meia hora, 
portanto as crianças da manhã precisam 
chegar às 7h e as da tarde às 12h15. Além 
de Maria da Glória, as turmas serão acom-
panhadas pelas professoras da turma e por 
Andréa Nivea. O preço da programação, R
$35,00, cobrados na próxima mensalidade, 
inclui o lanche, o ônibus e a assessoria pe-
dagógica. 

ARTIMANHAS E TRAVESSURAS 
Confiram, no site da escola, mais este 

conto escrito pelas crianças da F3T: “O gavi-
ão, os pintinhos e a galinha”, de Diana e Ni-
na. 

REUNIÕES DE PAIS 
Esperamos pelos pais das F3 na próxima 

segunda-feira às 19h30. Denise, Marília e 
Rita farão um relato dos trabalhos em Proje-
to, Matemática e Artes e contaremos, tam-
bém, com a presença de João, Aninha e Ra-
quel que falarão da Música, Expressão Cor-
poral e Teatro. Não faltem! 

No dia primeiro de outubro, às 19h30, Fla-
via Renata, Angela e Beth receberão os pais 
do Quinto Ano para conversar sobre o que 
foi realizado e o que ainda vem pela frente. 

CULTURA DOS POVOS AMERICANOS 
Iniciamos uma série de apresentações 

sobre costumes, comidas típicas, danças e 
músicas dos países americanos. Conhece-
mos um pouco mais sobre o país do jazz (E.
U.), as belezas naturais de Belize e Guate-
mala, a influência africana no Haiti e Repú-
blica Dominicana, os problemas e desafios 
da Venezuela, as curiosidades do Canadá...  

Foram muitas novidades e curiosidades! 

Turma do Mundo no Mar do Caribe 

nos guiaram. Eles sabiam muito sobre os 
biomas das Américas e foram dando muitas 
informações ao longo do passeio. 

O ônibus teve que parar, mas a gente 
continuou andando. No meio da trilha, todo 
mundo parava para conversar sobre a paisa-
gem. 

Numa certa altura plantamos várias árvo-
res, para ajudar a Mata Atlântica, com o Se-
nhor Tonhão. 

Algum tempo atrás, o senhor Tonhão des-
matou um pedaço da Mata e por isso, hoje, 
ele está plantando árvores, para compensar 
o que fez. 

Quando chegamos no topo da Pedra Bo-
nita, lanchamos e vimos a vista. No final, 
descemos a trilha e fomos para o ônibus." 

Gustavo 
A aula passeio foi um sucesso! As crian-

ças voltaram para a escola cansadas e ainda 
mais sabidas. 

ABSURDOS DO ÁRTICO NA F3MB 
Estamos confeccionando um jogo que se 

chama "Encontre os absurdos no Ártico." O 
trabalho está sendo muito interessante por-
que, além de saber os animais que habitam 
o ártico, precisamos conhecer os bichos que 
são de lã e saber onde vivem. 

Lembramos que os livros e revistas sobre 
os animais são muito bem-vindos, porque 
nos ajudam nessa pesquisa e vão revelando 
os interesses do grupo. 

VISITA A UM SERINGAL 
Para conhecerem mais sobre as espécies 

vivas da Floresta Tropical, as crianças da 
F3MA visitarão na próxima 5ª feira um serin-
gal em Guapimirim. (Ver maiores detalhes 
na notícia SERINGAL). A animação é muto 
grande, os estudos sobre o ambiente ama-



24  LUIZA MIRANDA DOS S CARVALHO  F2T 
24  ALICE CASACCIA AMARANTE            F3T 
25  TARCILA SILVEIRA DE P FONSECA   F3T 
25  JULIA RODRIGUES D HENNINGSEN TDT 
26  FLAVIA GONCALVES                      PROF 
26  AURORA CERQUEIRA W VIANNA     TBT 
28  VIVIANE MARTINS ROSA                   AUX 
29  CAROLINA GRINBERG LIMONCIC     TAT 
30  LARA LAZOSKI FONTES                    TAM 

Aniversários de 24 a 30/9 

E nossa viagem apenas começou.... Segun-
da-feira continuaremos nosso caminho mon-
tando o mosaico cultural do nosso continen-
te. Mais colegas compartilharão suas im-
pressões e informações pesquisadas. 

AINDA SOBRE O NOVO PROJETO 
Com a nova apostila, a meninada da 

F4TB vai se aproximando da diversidade 
cultural dos povos pré-colombianos. O ponto 
de partida foi a mobilização para a pesquisa 
de alguma cultura de interesse mais particu-
lar. O próximo passo é a organização, em 
pequenos grupos temáticos e a socialização 
do que cada um pôde trazer. Então faremos 
pequenas apresentações na turma. Depois 
trataremos da floresta amazônica como 
grande monumento dos nossos povos indí-
genas. Demoraremos um pouco nisso, estu-
daremos a floresta tropical como um dos bio-
mas dessa enorme diversidade do nosso 
continente. Para compor esse percurso ado-
taremos o livro "Floresta Tropical", da série 
Maravilhas da Natureza, Ed Girassol. Na 
próxima quinta-feira faremos um passeio ao 
Centro Cultural Seringal Guapimirim. Vejam 
na notícia SERINGAL, maiores detalhes. 

VISITA AO ANDREWS 
Mais uma vez as turmas do Quinto Ano 

foram convidadas a conhecer o Colégio An-
drews. 

Começamos o passeio com os jogos a-
mistosos, na grande quadra do colégio. Jo-
gamos quatro partidas de futebol e duas de 
queimado. Os times eram uma mistura das 
duas escolas. Depois fizemos um belo lan-
che, no refeitório, visitamos todo o colégio e 
encontramos vários ex-alunos. 

Queremos agradecer ao Andrews por nos 
receber tão bem. Adoramos a oportunidade! 

Texto coletivo 

Turma da Amizade recebe Adriana F5M visita o Andrews 

BIOMAS DA F4M 
A F4M já deu início a um estudo mais sis-

tematizado sobre quatro biomas presentes 
no continente americano: cerrado, caatinga, 
deserto e floresta temperada. 

Agora vamos trabalhar com uma série de 
fichas e apostilas que tratarão desse conteú-
do trazendo informações, desafios e nos pre-
parando para a Feira Moderna. Qualquer 
ajuda será muito valiosa! 

APRESENTAÇÕES DE F5 E F4 
Lembramos as datas e horários das apre-

sentações. As turmas da manhã às 8h, as da 
tarde às 16h. As F5, no dia 26,  apresenta-
rão “A Terra Prometida. As F4 apresentarão 
As Aventuras de Hans Staden. As F4M e 
F4TB dia 28 e a F4TA no dia 1/10. 

CRONOGRAMA APERTADO 
A F5T Está a pleno vapor, com os prepa-

rativos para a Feira Moderna! Para ajudar na 
organização da nossa mostra, elaboramos 
um cronograma que está bastante apertado. 
Há ainda muito o que aprender, pesquisar, 
estudar e, principalmente, executar. Nosso 
barracão de artes plásticas vai iniciar suas 
atividades na próxima semana. Haja gás, 

alegria e ralação! Lembramos às famílias 
que algumas crianças ainda não trouxeram 
uma foto sua (atual ou não), e uma outra 
fotografada pela própria criança, cujo mote é 
“instantâneo de felicidade”. Ambas farão par-
te de trabalhos a serem apresentados. 

DE TODOS 
MEU FILHO É UM DOCE 

Simone, mãe do Enrico (F4TA) indica a 
peça infanto-juvenil "Meu filho é um doce", 
de Claudia Valli, no Teatro Clara Nunes, 
Shopping da Gávea, às terças e quartas-
feiras às 21h e quintas às 17h. Às quartas-
feiras, após o espetáculo, serão realizadas 
palestras com profissionais ligados ao tema 
diabetes. 

ÊTA SEU BONEQUEIRO! 
Vania, mãe de nossa ex-aluna Luana, 

convida para o espetáculo teatral-circence 
em duas versões: Adultos às 19h, Infantil às 
17h, sábados e domingos, no Teatro dos 
Quatro. As filipetas, distribuídas com o infor-
me, dão direito a 50% de desconto. 

Próximos Eventos 

Setembro 
24       Reunião de Pais de F3 
29       Festa Pedagógica da Pererinha 
Outubro 
1         Reunião de Pais de F5 
8         Reunião de Pais F1 
9 e 10 Comemorações do Dia das Crianças 


