
gigante! Todos se divertiram. Essa alegria 
toda vai nos ajudar a pesquisar sobre a vida 
das crianças do México, entre outras curios i-
dades. Vejam as perguntas de algumas cri-
anças da turma: "O que eles fazem nas es-
colas de lá?", "Por que a bandeira do México 
não é igual às outras?", "As outras bandeiras 
têm bichos?", " Eles comem chocolate?".  Na 
próxima terça-feira, iremos ao Jardim Botâni-
co procurar o cacaueiro, o cactário e outras 
árvores e plantas do México. 

DO OUTRO LADO DO OCEANO 
Semana passada a Turma da Minhoca 

recebeu uma grande surpresa: uma cartinha 
de um amigo especial, vinda diretamente da 
Suíça. Bruno nos contou sobre sua nova 
escola e nos presenteou com uma cartela 
cheia de adesivos. Estamos com muita sau-
dade! Enquanto isso, nosso projeto sobre o 
mar começa a tomar forma. Empenhados e 
curiosos, nossos pequenos já decidiram que 
querem estudar sobre alguns animais do 
fundo do mar. Os mais pedidos foram: polvo, 
tubarão e baleia. Quem tiver material não 
deixe de nos enviar. 

PASSEIO DA PIMENTA! 
Na próxima quarta- feira, a 
Turma da Pimenta vai passe-
ar! Faremos uma trilha na Fa-
zenda de Café Nassau, 
(Gávea Pequena, próxima ao 
Condomínio das Canoas), 
acompanhados do grupo Mo-
leque Mateiro, em busca de 
nascentes e vestígios da Mata 
Atlântica original.  
Como faremos uma caminha-
da, o uso de tênis e roupas 
leves é o mais indicado. O 
lanche, que será individual, 
também deve ser adequado à 
ocasião. Sugerimos barra de 
cereal, uva ou banana passa, 
sanduiche ou pacote de bis-
coito fechado. Excepcional-
mente pedimos que um suco, 
em caixinha, seja trazido de 

PARA TODOS 
MATRÍCULA 2008 

Hoje encerramos o prazo para as matrícu-
las dos alunos antigos. Caso tenha esqueci-
do de enviar o documento, pedimos que não 
deixe de encaminhá-lo na segunda-feira bem 
cedinho, pois precisamos nos organizar para  
receber os irmãos e os alunos novos. Como 
temos sérios problemas de vagas, especial-
mente para o Segundo Ano, pedimos espec i-
al colaboração dos pais das crianças que 
cursam o Primeiro Ano em 2007, para que 
não deixem de confirmar a permanência das 
crianças em 2008. Os próximos dias 22 e 
23/10 estão reservados para as matrículas 
de irmãos de alunos. A partir do dia 30 co-
meçaremos a receber novos alunos. 

O QUE VAMOS ESTUDAR EM 2008? 
Há duas semanas enviamos o questioná-

rio de avaliação da escola, juntamente com 
os documentos para a renovação das matr í-
culas. Ao tentarmos simplificá-lo, esquece-
mos de uma questão fundamental para nos-
so planejamento: a sugestão 
de temas para o Projeto Insti-
tucional de 2008. Caso você 
ainda não tenha preenchido 
o questinonário, não deixe 
de fazer a sua sugestão no 
verso. Senão faça-o, por fa-
vor, por email para esco-
la@sapereira.com.br, indi-
cando como assunto "Tema 
para 2008". Sua participação 
é muito importante.  

SAPEREIRA.COM.BR 
O acesso ao "site" da es-

cola não depende de se-
nhas, a não ser para a parti-
cipação nos fóruns. Mas se 
você quer acessar e partici-
par dos fóruns, basta que se 
cadastre, no próprio site. 
Com o preenchimento de 
todos os dados, liberaremos 

o seu registro. Mas, enquanto não liberamos, 
você pode utilizar, imediatamente, todas as 
funções de um usuário cadastrado. Vamos 
tentar fazer de sapereira.com.br mais um 
local de encontro. Participe.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

REUNIÕES CONFIRMADAS 
Atenção às datas e horários das próximas 

reuniões de pais, na sede da Pererinha, se-
mana que vem: 
Segunda- feira 
8h, Estrela; 18h, Pimenta e Onça 
Quinta- feira 
8h Neve; 18h Minhoca 

COM ÂNIMO  REDOBRADO 
Depois do longo feriado, as crianças da 

Turma do Oceano voltaram cheias de nov i-
dade. Contaram sobre seus encontros, via-
gens a montanhas e praia, cinema e sobre o 
Dia das Crianças. Parece que o feriado foi 
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Turma do Oceano pesquisando sobre o México 



v era. Mas, o desejo maior das crianças foi 
mesmo recheá-la de doces e chocolates. 

Nossa investigação sobre a cultura mex i-
cana anda a todo o vapor. Traremos o livro 
"As Crianças na História", de Chris e Melanie 
Rice, para um paralelo entre a vida das cri-
anças na sociedade asteca e as que vivem 
hoje no México. Na próxima terça-feira ire-
mos ao Jardim Botânico conhecer alguns 
exemplares da flora mexicana como o cactus 
e o cacaueiro. 

PASSEIO À VISTA NA MINHOCA 
A Turma da Beijoca conheceu a história 

de uma menina muito curiosa. Trata-se da 
protagonista do livro "Com a Maré e o So-
nho", de Ninfa Parreiras. Ela queria conhecer 
o mar, uma lagoa, os coqueiros e o coco, 
esse fruto diferente que guarda água e uma 
"carninha" gostosa dentro dele. Instigados 
pela história e movidos pela curiosidade ire-
mos, na próxima quinta-feira, passear na 
Lagoa, apreciar a paisagem, brincar e tomar 
água de coco. O uso do uniforme é impres-
cindivel! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

FEIRA MODERNA 
No próximo dia 27, sábado, será a nossa 

Feira Moderna. As turmas de Terceiro, Quar-
to e Quinto Ano reúnem suas produções pa-
ra mostrarem o quanto estão sabidas. Este 
ano as crianças se debruçaram sobre os Bi-
omas da América. Das áreas polares, com 
clima quase inóspito, à diversidade das flo-
restas tropicais, subindo montanhas e cami-

casa, para podermos levar uma boa quanti-
dade de água. O rateio de R$15,00 pelo ser-
viço dos guias será cobrado na próxima 
mensalidade.  

BUENA VISTA 
A criançada da Turma da Onça está apre-

ciando o CD Buena Vista Social Club com 
muita alegria. Nas audições, tentam identifi-
car alguns instrumentos e também algumas 
palavras parecidas com o português. Depois, 
empolgados, dançam a valer. Na próxima 
semana assistiremos a trechos do show do 
grupo em DVD.  

PASSEIO DA ESTRELA 
A Turma está com seus passaportes 

prontos para a grande viagem à Patagônia. 
As crianças começam a fazer as malas. Na 
próxima quinta-feira, vamos embarcar nessa 
brincadeira de faz-de-conta e viver muitas 
aventuras, quando todos devem trazer, na 
mochila, acessórios de frio: luvas, gorros, 
casacos, cachecol etc. Para quem estiver 
em casa no próximo sábado, vale conferir a 
programação do Animal Planet. De 15h às 
19h estarão apresentando episódios de uma 
série chamada Safari no Gelo. Apesar dos 
programas não terem sido gravados na Pa-
tagônia, e sim na Georgia do Sul, ilha no ex -
tremo sul do continente americano, as ima-
gens prometem muitos pinguins, focas e al-
batrozes. 

PIÑATA NA NEVE 
Com recorte e colagem, a Turma da Neve 

foi desafiada a elaborar uma piñata, brinque-
do típico do México, inspirada no quadro de 
mesmo nome do pintor mexicano Diego Ri-

nhando pelos desertos, nossos pesquisado-
res prometem uma viagem interessante a 
quem visitar a escola. 
 

Turmas da manhã às 9h 
Turmas da tarde às 11h. 
 

A presença e pontualidade de todos é im-
portante para que as crianças se sintam se-
guras no grupo que se responsabilizará pe-
las exposições dos trabalhos. É nessa hora 
que a responsabilidade e o compromisso 
com o esforço coletivo podem ser vividos e 
experimentados. Prestigiem! 

MILHOS 
"Estudando sobre o Peru, descobrimos 

que o milho é um produto muito consumido 
nesse país. Há vários tipos de milho nessa 
região, como o milho verde e o milho preto. 
Esse cereal é muito rico em fibras, carboi-
dratos, sais minerais e vitaminas A e B. A-
proveitamos para fazer um delicioso lanche 
coletivo apenas com alimentos que usem 
milho no preparo. Depois de estudar e sabo-
rear esse importante alimento dos incas, re-
cebemos uma agradável visita da Flaise, 
mãe da Luiza. Ela veio nos ensinar a fazer 
espigas de milho de jornal e papel crepom. 
Agora, iremos preparar um grande milharal 
com espantalho e tudo." 

Texto coletivo F2T 

OUTRO PASSEIO! 
Na próxima semana, as turmas de F2 irão 

passear novamente. Vamos ao Consulado 
do Peru! Será outra oportunidade para a-
prendermos um pouco mais sobre esse país. 
A F2M irá na próxima terça-feira e a F2T na 
sexta-feira. O lanche será individual! 

Lanche do milho  Visita da Flaise, mãe da Luiza, à F2T  



FESTA PARA F2 
Nossa festa pedagógica está marcada 

para 9 de novembro. O turno da manhã às 
8h e o da tarde às 16h. Além da exposição 
dos trabalhos de Artes e de Projeto sobre o 
Peru, as crianças preparam uma dramatiza-
ção sobre uma lenda da Amazônia peruana.  

LITERATURA 
Envolvidos com a leitura de "Ana, Guto e 

o gato dançarino", a F1M fez um reconto 
dessa história. Na próxima semana montare-
mos instalações criativas inspirados nas cria-
ções da Ana. Pedimos às famílias que cola-
borem enviando objetos que não sejam mais 
úteis, como telefones, panelas velhas, reló-
gios, coisas que possam ser desmontadas, 
tampas, talheres, peças, molas, cabides, 
brinquedos, instrumentos, vassouras, bijute-
rias, cúpulas de luminária e velharias em 
geral! 

PREPARANDO A FESTA 
Estamos marcando as Festas Pedagógi-

cas de F1 para o dia 6 de novembro. O turno 
da manhã será às 8h e o da tarde às 16h. 
Inspirados na história “Ana, Guto e o Gato 
Dançarino”, as crianças preparam para a 
festa uma surpresa para quem vier. Até lá, 
precisamos acumular uma boa quantidade 
de sucata “tipo ferro velho”. Por isso, a parti-
cipação, a coleta e o empenho de todos são 
importantíssimos. O material deve ser entre-
gue a Mariah e ou Marina, auxiliares das tur-
mas. Arames, tubos, botões, aparelhos ele-
trônicos, eletrodomésticos, CDs, canos, ma-
deira, tudo o mais limpo possível e sem ofe-
recer riscos às crianças. 

bom!" 
Texto coletivo 

ENSAIO ABERTO 
As crianças da F3MA fizeram um ensaio 

aberto para a F3MB. Apresentaram as três 
histórias que estão sendo contadas por eles: 
Dona Raposa e os Peixes, O Leão e o Mos-
quito e o Raposo e o Porquinho da Índia.  

O objetivo é que haja uma apreciação re-
cíproca dos ensaios das duas turmas. Pre-
tendemos finalizar o processo com apresen-
tações internas para as demais turmas da 
escola. 

HISTÓRIAS  DA PRETA 
A F4TA está ansiosa para iniciar os estu-

dos sobre a chegada dos africanos e a pre-
sença negra na América do Norte. A menina-
da não estará sozinha. A partir de novembro, 
a F4M também embarcará nos navios ne-
greiros e desembarcará na América aprofun-
dando seus conhecimentos sobre a influên-
cia da cultura africana na formação cultural 
do continente. Para acompanhar e aprofun-
dar nossos estudos e descobertas, adotare-
mos o livro "Histórias da Preta", de Heloísa 
Pires Lima, Companhia das Letrinhas, que 
fala de um povo que veio para o Brasil à for-
ça. Homens, mulheres e crianças arranca-
dos de suas terras e que trabalharam como 
escravos. Possibilitará um paralelo com a 
vida dos afro-americanos. De história em 
história, a Preta vai contando com quantas 
cores se faz uma pessoa negra. 

F4TA: SURPRESAS  PARA A FEIRA 
A produção e confecção de materiais para 

a Feira Moderna está em ritmo acelerado. A 

Visita de Evandro Teixiera à F3T e sua foto da turma à direita  

UMA VISITA ESPECIAL 
“Terça feira, recebemos a visita do Jaime, 

avô do Matias. Ele veio nos contar sobre o 
tempo que morou no Chile. Aprendemos que 
lá tem lugares muito frios e outros muito 
quentes, como o deserto de Atacama. Vimos 
fotos lindas como o “relógio das flores”, a 
cordilheira dos Andes, vinículas, feiras popu-
lares, Viña del Mar, vulcões, o hospital onde 
ele trabalhou e onde morou 40 anos atrás. 
Jaime foi uma visita muito especial para nós. 
Adoramos!” 

Texto Coletivo 

NAS LENTES DE EVANDRO 
No dia 11 de outubro, o fotógrafo Evandro 

Teixeira veio à escola conversar com as cri-
anças da F3T sobre seu trabalho no livro 
Canudos, de 1997.  
 

"Canudos é uma cidade do sertão da Ba-
hia, fundada por Antônio Conselheiro. Em 
1897 foi atacada diversas vezes por solda-
dos a mando do governo. Nessa guerra, to-
dos os habitantes da cidade morreram, res-
tando apenas 100 mulheres e algumas crian-
ças. 

As imagens de Evandro nos levam até a 
caatinga e às pessoas que lá vivem. São 
fotos muito bonitas que retratam bem o local, 
as pessoas e um pouco de suas histórias. 

Evandro Teixeira é um importante fotógra-
fo brasileiro, considerado um dos melhores 
do mundo. Trabalhou muito tempo no jornal 
do Brasil e suas fotos, jornalísticas, viraram 
arte.  

Terminamos esse encontro sendo fotogra-
fados pelas lentes desse simpático e cari-
nhoso fotógrafo. Foi uma honra! Foi muito 



22  GUILHERME LEON RODRIGUES      F1M 
22  JOAO TEIXEIRA ESTELLITA LINS      F2T 
23  TOMAS SOBREIRA MACHADO        F5M 
23  ELISA SILVA PETERSON                TAM 
25  TIAGO AZEVEDO ZALUAR MATTOSF3MB 
27  CAROLINA FENDT G SILVA             F4M 
28  GIULIA HERVÉ Q CABRAL ELIA       F1M 

Aniversários de 22 a 28/10 

meninada da F4TA está dividida em duplas e 
trios, dando conta de várias frentes de traba-
lho. Não faltam animação e entusiasmo para 
o grupo nas aulas de Projeto. Estão bastante 
satisfeitos com as idéias que surgiram e an-
siosos para concluir os materiais que serão 
utilizados para a apresentação. São carta-
zes, maquetes, painéis e experiências para 
proporcionar aos visitantes uma viagem aos 
biomas das áreas mais geladas e tempera-
das do continente americano.  

TERRÁRIO 
A F4M preparou três terrários com tipos 

de plantas diferentes. A terra foi preparada 
da mesma forma: pedrinhas, carvão e terra 
adubada. As três camadas representam, de 
maneira simplificada, as condições ideais do 
solo.  A de terra serve para nutrir o vegetal e 
as de pedregulho e de carvão têm a função 
de drenar a água. Num dos terrários, planta-
mos sementes de feijão; no outro, um pe-
queno cacto; no último, mudinhas de jibóia. 
Nesses dias que antecedem a Feira Moder-
na, vamos acompanhar o comportamento 
desses vegetais, observando o ciclo da á-
gua, a germinação das sementes e o desen-
volvimento dos vegetais. Dessa forma, va-
mos aguçando o olhar das crianças para as 
transformações da natureza.  

ESCULTURAS  DE SABÃO NA F3MB 
Após assistir a um documentário que 

Michael e a F3MB esculpindo em barras de sabão 

mostrava um inuit caçando um narval e utili-
zando sua presa para esculpir, as crianças 
da F3MB receberam a visita do Michael, ma-
rido da Marília, que veio ajudar a fazer escul-
turas no sabão de coco. Assim, brincaram de 
talhar o "marfim" e fizeram ursos polares, 
caiaques e baleias. Os trabalhos estarão 
expostos na Feira Moderna.  

DESCORTINANDO A AMAZÔNIA 
É assim que a F4TB vai aprofundando 

seus estudos sobre a floresta tropical e en-
caminhando os trabalhos que serão apre-
sentados na Feira Moderna. Nesse percurso, 
faremos dois movimentos: o primeiro procu-
rando refletir sobre nossas atitudes de ho-
mem moderno americano em relação à ma-
nutenção desse "monumento" que é a Flo-
resta Amazônica; o segundo gira em torno 
do encantamento com os seres, os elemen-
tos, as histórias, as culturas e com a vida da 
floresta. Durante a Feira Moderna revelare-
mos parte do nosso processo que, com cer-
teza, ainda nos promete muitas descobertas 
até o final do ano.  

CUMBIA COLOMBIANA 
Nossa festa de encerramento tratará dos 

ritmos e danças típicas da América Latina. 
As F4M e F4TB dançarão a Cumbia Colom-
biana. Como as saias são de fundamental 
importância, pedimos que, a partir de agora, 
as meninas tragam para a aula de Expres-

são Corporal uma saia bem rodada e com-
prida. 

O adereço é indispensável para que pos-
sam aprender a movimentação característica 
da dança. Quem quiser ir adiantando o figuri-
no pode usar, como sugestão, as saias das 
dançarina do vídeo do youtube "Gala Con-
junto Folclórico Rayenco Chile - Cumbia Co-
lombiana".  

ANSIEDADE NAS F5 
O motivo são as provas que começam, no 

próximo sábado, para ingresso nas escolas 
que freqüentarão no próximo ano. Cientes 
disso, abrimos um espaço especial para con-
versar, ouvir e tirar dúvidas sobre todos os 
assuntos abordados nessas avaliações. Tra-
tamos um pouco de orações, sujeitos, predi-
cados, verbos, preposições e outros conteú-
dos indicados nos programas. 

Pelo andar da carruagem, nossas crian-
ças parecem preparadas para mais esse 
desafio, verdadeiro rito de passagem. 

DE TODOS 
BOM PROGRAMA 

Enrico, da F4TA, indica o espetáculo "Os 
Cigarras e os formigas", sábados e domin-
gos, às 17h, no Teatro Gláucio Gill, ao lado 
do Metrô Arcoverde. 

Próximos Eventos 

Outubro 
22      Reunião de Pais de TBM, TBT e TDT 
25      Reunião de Pais de TCM e TAM 
27      Feira Moderna para F3, F4 e F5 
Novembro 
6        Festa Pedagógica das F1 
9        Festa Pedagógica das F2 
22      Reunião de Avaliação da E Infantil 
24-25  Passeio de Formatura de F5 
27      Reunião de Avaliação do E Fundamental 


