
esse dia de feriado, que celebramos também 
aqui no Brasil, as crianças do Oceano produ-
ziram as bandeiras coloridas e rendadas co-
mo as crianças mexicanas produzem em 
suas escolas. 

ESTRELA NO MUSEU 
As crianças da Turma da Estrela ficaram 

encantadas com o tamanho da vér-
tebra do dinossauro encontrado na 
Patagônia, que está no Museu Na-
cional. O grupo descobriu que esse 
dinossauro tinha aprox imadamente 
34 metros. Além dessa réplica, to-
dos se interessaram pelas explica-
ções do guia que nos informou so-
bre meterori tos, espécies diferen-
tes de dinossauros e mastodontes. 
A visita ao museu, certamente, ren-
derá boas conversas na rodinha ao 
longo da próxima semana. Os o-
lhares das crianças apreciando a 
enorme vértebra e os comentários 
que fizeram no ônibus, na volta 
para escola, denunciavam o quan-
to aprenderam com o passeio. Foi 
uma manhã especial em que nos-
sos meninos e meninas ampliaram 

suas ex periências e brincaram a valer de 
correr no grande espaço externo que o Mu-
seu oferece.  

TURMA DA BEIJOCA NA LAGOA 
Finalmente a chuva deu uma trégua e a 

Turma da Beijoca saiu para passear. A ani-
mação foi geral e nem o calor conseguiu tirar 
o nosso ânimo. Descemos no Parque dos 
Patins e dali seguimos em direção à beira da 
Lagoa para observar a fauna e a flora do 
lugar. Sentadas na grama, com olhos vidra-
dos, os pequenos observaram alguns pássa-
ros que mergulhavam para apanhar peixes. 
Na colônia de pescadores, encontramos o 
Seu Moacir, que chegava com uma caixa 
carregada de siris. Com curiosidade, as cri-
anças o observaram prender as patinhas 
traseiras em suas próprias pinças para que 
eles não espetassem ninguém. Aproveita-
mos para dar uma olhada na exposição de 
fotografias "Águas que banham o Rio", no 

PARA TODOS 
INFORME DE NOVEMBRO, NÃO HA-
VENDO PUBLICAÇÃO NA PRÓXIMA SE-
MANA. ATÉ LÁ, CASO SURJA NECES-
SIDADE DE ALGUM AVISO IMPORTAN-
TE, FAREMOS A COMUNICAÇÃO PE-
LAS AGENDAS DA533 (O 
PRÓXIMO ) 

O próximo Informe, de número 
533, circulará no dia 23 s crianças. 
Por favor fiquem atentos! Deseja-
mos a todos um bom feriado e a-
proveitamos para lembrar que se-
gunda- feira, dia 19, véspera do 
feriado de Zumbi - Dia da Consci-
ência Negra - a escola estará fun-
cionando normalmente.  

ENCONTRO DOS CORAIS 
Dia 2 de dezembro, domingo, 

faremos o primeiro Corais da Sá 
Pereira. As apresentações serão 
no Teatro do Colégio Bennett, Rua 
Marquês de Abrantes, 55.  

Pedimos aos participantes, tan-
to do Coral de Pais e Amigos (conjunto) 
quanto do Coral das Crianças que não per-
cam essa oprtunidade, fruto de muito traba-
lho e empenho de todos. Cheguem às 9h45 
bem dispostos e procurem o Fernando ou a 
Cecilia. 

Como o Teatro é grande, todos estão con-
vidados a assistir às apresentações. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

CHUVEIRÃO 
A Turma da Onça tem aproveitado os dias 

de calor para desfrutar de um bom banho de 
chuveiro. Junto aos amigos, enchem as bac i-
as, brincam com panelinhas e deslizam no 
escorrega pequeno, aterrisando longe pelo 
colchão emborrachado do pátio.  

Hoje, as crianças levam para casa os pra-
tos de argila que produziram, inspiradas no 

prato cubano emprestado pela Flavia, mãe 
do Artur, e também os objetos de sucata que 
são representações plásticas do breve estu-
do sobre Cuba.  

DANÇA DA SERPENTE 
A Turma da Neve se divertiu a valer a-

prendendo uma brincadeira nova: a dança 

da serpente. Depois de assistirem a um DVD 
com a brincadeira, todas as crianças se em-
penharam em participar. Na próxima segun-
da-feira vamos passear na casa da vovó Hi l-
da (avó da Ana Beatriz) para conhecer seu 
acervo mexicano. 

ALEGRIA "CALIENTE"! 
O projeto "México" está cada dia mais 

interessante para a Turma do Oceano. As 
crianças têm trazido muitos objetos para es-
tudar. Assistimos a um vídeo sobre a cultura 
mexicana; suas lendas, crenças, os maria-
chis, as borboletas monarcas e ainda uma 
menina que bateu o seu próprio recorde de 
mergulho no mar. A turma ficou admirada de 
v er que o povo mexicano celebra o dia dos 
finados com alegria e muitas cores. A cidade 
é toda enfeitada com bandeiras coloridas, 
flores e velas. As famílias, com suas crian-
ças e amigos, passam a noite conversando, 
orando e contando histórias. Aproveitando 
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Turma da Onça  



"Santa Clara clareou!  
São Domingo iluminou!  
Sai chuva, vem Sol! 
Sai chuva, vem Sol! 
Enxugar o meu lençol!" 
 

A Turma da Pimenta desenhou muitos 
sóis para a chuva passar! As crianças colo-
caram desenhos, na janela do Salão, para o 
sol aparecer e podermos passear. Depois, 
cantaram e dançaram a música do sol. 

Na próxima terça-feira vamos passear, 
acompanhados do grupo Moleque Mateiro, 
na fazenda de Café Nassau. As crianças 
devem vir de biquini e ou sunga por baixo da 
roupa, que deve ser apropriada para cami-
nhada; de preferência calça de tecido flexível 
e tênis. Sugestões para o lanche: barra de 
cereal, sanduiche, uva passa e uma caixinha 
de suco. Mais uma vez precisaremos contar 
com o bom tempo! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu,29 

FESTA DA AMIZADE 
A Festa Pedagógica da Turma da Amiza-

de foi um sucesso! As crianças, na maior 
alegria, recontaram a história da Ana, Guto e 
o Gato dançarino, com apresetação das ilus-
trações feitas por eles. Depois, foi a hora de 
soltar a criatividade e brincar um pouquinho 
de ser Ana. Com as famílias, divididas em 
equipes, montaram objetos muito engraça-
dos! Foi uma farra! Segunda-feira é hora de 
nos apresentarmos na Pereirinha. As crian-
ças devem trazer seus figurinos na mochila. 

Semana que vem voltaremos para o Rio 
de Janeiro para conhecer o choro e um pou-
co da biografia de Pixinguinha.  

O PRIMEIRO TEATRO 

espaço Encontro das Águas. Depois, uma 
pausa para o lanche e uma gostosa água de 
coco fresquinha. Mas já era hora de voltar 
para escola e o fim da tarde quente nos fez 
um outro convite: um banho de chuveirão, no 
pátio da escola, para refrescar. 

NAS ONDAS  DO MAR 
O projeto da Turma da Minhoca sobre o 

mar tem incentivado as crianças a trazerem 
muitos materiais que enriquecem ainda mais 
os nossos encontros. Nesta semana se emo-
cionaram ao ouvir o som produzido pelas 
baleias jubarte e orca.  
 

"Parece o som de um monstro do mar". 
João Manuel 

"Não, João, parece que tem um passari-
nho cantando na boca da baleia".  

Letícia 
Nas aulas de Música, Jean tem ampliado 

o repertório da turma trazendo novas can-
ções e histórias sobre o mar e seus habitan-
tes, que vem sendo reunido num livro onde 
as crianças criam ilustrações para as letras 
das canções mais apreciadas. Em breve es-
te material será compartilhado com as famí-
lias. Para a próxima semana pedimos, a 
quem tiver, uma foto na praia.  

PIMENTA CHAMA O SOL! 

A Turma do Mundo apresentou sua pri-
meira encenação teatral: Ana, Guto e o Gato 
Dançarino.  
 

Foi muito legal, ele é agitado e divertido. 
Nós escolhemos os figurinos, que são as rou-
pas dos personagens, enfrentamos a nossa 
vergonha para fazer um teatro bom e foi mui-
to legal. A gente se divertiu muito. Os pais 
fizeram objetos esquisitos com as sucatas; 
saíram coisas malucas: um computador que 
fritava ovo, um sapo falando no celular, to-
cando piano e segurando o chapéu, móbilies 
de cabide e brinquedo, um porco de nariz de 
tomada dentro da banheira e muitas outras 
coisas. Depois algumas pessoas tomaram um 
chá de hortelã e um chá inglês que a Júlia 
Amorim trouxe do mesmo jeitinho que aconte-
ce na história do livro. Na nossa sala estavam 
os trabalhos de Artes que fizemos durante 
nossas viagens pela América. No final do dia 
recebemos uma gostosura de visita, os pe-
quenos da Pereirinha. Nós apresentamos 
para eles tudo. Foi um dia especial! 

Texto coletivo 

MUITAS HISTÓRIAS 
Muitas crianças da F3MA estão animadas 

com a Roda de Histórias e com os livros em-
prestados dos amigos. 

Diversas formas de contar e apresentar 

Turma da Estrela no Museu Nacional Turma da Beijoca na Lagoa  



os textos estão sendo descobertas por eles. 

MENINA OU GARÇA? 
Hoje as F2 recebem suas famílias na esco-

la para comemorar o que aprenderam sobre o 
Peru. Além da exposição, que prepararam 
com capricho, vão apresentar a adaptação do 
conto peruano sobre a Menina que virou Gar-
ça, um trabalho que envolveu a parceria das 
aulas de Projeto, Teatro e Música. Pelo en-
saio geral, que foi assistido ontem pelas F1 e 
F3, a apresentação será um sucesso, mas 
mandaremos notícias mais detalhadas sobre 
o evento no próximo informe. 

RELÓGIO NAS F3 
Na próxima semana as Turmas de F3 vão 

construir um relógio analógico, como parte 
do projeto de Matemática, sobre as medidas 
de tempo. Para a atividade precisamos de 
um CD velho e uma pilha AA nova, na se-
gunda- feira. Informaremos, na agenda, o 

EXPOSIÇÃO E PESQUISA 
A F4TA produziu fábulas a partir dos pro-

vérbios africanos. Com alguns deles escritos 
e espalhados pelo chão, a meninada, atenta, 
pôde ler e escolher seus preferidos. A partir 
da discussão do sentido de cada provérbio, 
cada um embarcou na fantasia e criou uma 
fábula. Leões, elefantes, girafas estiveram 
presentes em histórias recheadas de aventu-
ras e lições sobre a sabedoria dos povos 
africanos. Na próxima semana discutiremos 
mais sobre o tráfico negreiro e a escravidão, 
principalmente no norte do continente ameri-
cano.  

Com a leitura de Histórias da Preta, esta-
mos compreendendo o tamanho da contribu-
ição dos povos africanos para a diversidade 
cultural das Américas. A esperta garotada 
discutiu, esta semana, e mapeou as princ i-
pais contribuições culturais. Além da influên-
cia na música e na dança, a culinária e a 
religião apareceram nos aspectos pesquisa-
dos e compartilhados por todos. A partir daí, 
foram escolhidas 22 personalidades negras 
das Américas para que se dediquem à pes-
quisa de suas biografias. Desde persona-
gens históricos, como Zumbi dos Palmares, 
Martin Luther King, Malcom X e Dandara, 
artistas como Cartola e Pixinguinha, até per-
sonalidades atuais de diversas áreas como 
Daiane dos Santos e Akon estão na lista!  

Aprofundando nossos estudos, iremos ao 
Sesc do Flamengo visitar a exposição 
"África, a arte do tempo" e, para completar o 
passeio da próxima quarta-feira, vamos à 
Cinelândia realizar uma pesquisa na rua: O 
que as pessoas sabem sobre os negros? 
Sabem o quanto da nossa cultura recebeu 
sua influência? Sabem sobre a vida de ne-
gros que deixaram marcas na formação do 
povo americano? 

F4TB no Museu do Índio  

E na da Turma da Amizade  Na Festa da Turma do Mundo... 

valor da maquininha que fará nosso relógio 
original funcionar. 

EM PALAVRAS... DA F4TB 
"A presença do invisível", no Museu do 

índio, sobre os Povos indígenas do Oiapoque 
foi... interessante, diferente, cultural, artesa-
nal, criativo, especial, primitivo e moderno, 
natural e artístico, interativo, musical, belo, 
educativo, impressionante e... Indígena”. 

Texto coletivo 

POETANDO 
Uma nota Dó que virou Ré 
Que virou Mi 
Que caiu Fá 
Que tocou no Sol 
Que assustou o Lá 
Que virou um Si 
Que tocou o Lá, novamente 
Que virou Dó 
Que virou Ré 
Que fez uma música. 

Sofia F4TB 

MÃE ÁFRICA 
A F4M e a F4TA estão a cada dia dando 

mais um passo em busca de nossas raízes 
africanas. Iniciamos a leitura do livro Histó-
rias da Preta, de Heloisa Pires Lima, Compa-
nhia das Letrinhas, que começou contando 
as experiências da autora e já nos levou ao 
Atlas para reconhecimento dos países que 
tiveram maior ligação conosco. Estamos 
descobrindo quantas riquezas recebemos do 
povo africano na construção do nosso conti-
nente. Já recebemos algumas contribuições 
para esse estudo; mas se alguém ainda tiver 
algum material que enriqueça nossas pes-
quisas, ficaremos felizes. 

PROVÉRBIOS, FÁBULAS,  



12  HELENA DEAK BARRETTO             F1M 
13  LUCA NOVELLO MOREIRA              TCM 
13  TOMAS ALVES DE ALMEIDA           TBM 
15  DORA RABELLO DE B AZEVEDO     TDT 
15  JOANA VARGAS F LOPES PINTO     F2M 
16  ALESSANDRA R DE ALMEIDA       PROF 
16  DANILO MEDEIROS DE SOUZA     F3MB 
18  YAM FREIRE P. VIEIRA                 F3MA 
18  GABRIELLA C PEREIRA                  F5M 
19  ANA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX 
19  ANTONIO NEVES SAAD                  F1M 
20  TANIA MARIA P SIMOES VELOZO  PROF 
21  LUNA GONÇALVES DIAS                TAT 
22  RAFAELLA SAIORO B BATISTA         F5T 
22  TOMAS CORTES BARTHOLO           F2T 
22  JULIA MOREIRA AGUIAR DE BRITO TBT 
23  CLARA LEITE SCHMIDT                   F1T 
24  SOFIA PAIVA POUGY                    F4TB 
24  BRUNA ZOBARAN STARETZ            F1T 
25  ANTONIA DE ARRUDA QUINTILIANO F2T 
 

Aniversários 
de 12 a 25/11 

MINHA PÁTRIA É MINHA LÍNGUA 
Depois da Feira Moderna, a F5M voltou a 

se dedicar à Língua, ou seja, à própria Pá-
tria. Estamos terminando a leitura de “Emília 
no país da gramática”, pesquisamos sobre a 
origem do português e das outras línguas 
faladas no continente e discutimos a propos-
ta da reforma que deverá acontecer em 
2008. 

Nessa semana estudamos, também, a 
música “Língua” de Caetano Veloso. Foi u-
ma tarefa complexa, mas conseguimos dec i-
frá-la e gostamos muito. Várias partes cha-
maram a nossa atenção, como “sejamos o 
lobo do lobo do homem”, que interpretamos 
como uma convocação para controlarmos 
aqueles que querem nos destruir, ou destruir 
nossa cultura. Quanto à “flor do lácio - lusa-
mérica latim em pó”, pensamos que isso re-
presenta toda a mistura da língua falada no 
Brasil: português, trazido à América, repleto 
de fragmentos do latim, misturado à língua 
dos povos originários e de outros povos que 
vieram para cá. Com tudo isso, pudemos 
perceber o orgulho que o autor sente da nos-
sa Língua! 

Texto coletivo 

PASSEIO REMARCADO 
O passeio da F5T para Grumari foi remar-

cado para a próxima segunda-feira. É muito 
importante que cheguem pontualmente. As 
recomendações continuam as mesmas: cal-
ça comprida e leve, lanche reforçado e muito 
líquido. Não perderemos novamente esta 
oportunidade!  

Joana e Manuela F5T 

FANTASIAS 
Nossa festa de final de ano já começa a 

ser elaborada. Uma primeira versão do texto 

de apresentação já chegou às mãos dos alu-
nos de F5, que são os responsáveis pela 
condução do espetáculo, por serem os mais 
velhos e por estarem, nesse momento, co-
memorando sua formatura e despedidada da 
escola. As demais turmas também estão en-
volvidas com a festa preparando coreografi-
as que vão compor a grande viagem musical 
que pretendemos fazer por esse enorme 
continente americano. Cada turma precisará 
de um figurino especial pois estarão interpre-
tando uma dança característica de um deter-
minado povo. Fiquem atentos às agendas 
pois, em breve, enviaremos sugestões de 
fantasias. 

DE TODOS 
REUNIÃO DE PAIS, AMIGOS,  
PROFESSORES E DIRETORES  
DA SÁ PEREIRA 

Lembramos o encontro marcado para se-
gunda- feira para falarmos sobre a "nova" 
escola, sobre a possibilidade de darmos se-
qüencia a esse trabalho, e para discutirmos 
outras ideias. 

Segunda- feira, dia 12, às 20h.  
Bia Lessa 

PLUFT, O FANTASMINHA 
Joana Campos, da F4M, convida a todos 

para assistirem à peça Pluft o Fantasminha, 
da qual participa. Amanhã, às 9h30, na CAL. 
Rua Rumânia, 44, Laranjeiras. A entrada é 
franca. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Saia 

Procura-se uma saia preta de bolinhas, 
longa, de adulto. Quem encontrar, favor en-

tregar a Esther, da F4M. 

Óculos 

Próximos Eventos 

Novembro 
22      Reunião de Avaliação da E Infantil 
24-25  Passeio de Formatura de F5 
27      Reunião de Avaliação do E Fundamental 
 

Dezembro 
15      Festa de Encerramento 
17-18  Plantões 

Ensaio geral...  da F2T 


