
salgada, o que faz a gente flutuar. No final, 
nós demos flores para ela para agradecer a 
visita, porque foi muito legal!" 

Texto coletivo da Turma da Estrela 

SALSA, RITMO AND BLUES 
A semana foi cheia de visitas na Turma 

da Onça. Edivaldo Foguete, percussionista, 
veio tocar ritmos afro-latinos e realizar uma 
oficina de construção de instrumentos. O 
grupo teve também contato com o "blues" 
num encontro bem especial com o Ricardo, 
pai da Julia e seus amigos. Vejam, no “site”, 
a narrativa das crianças. 

Na próxima terça-feira iremos ao MAM. O 
lanche será coletivo. 

SE NÃO CHOVER... 
Durante a semana, conhecemos um pou-

co da flora da Mata Atlântica. Com sorte, em 
breve, poderemos contemplá-la de pertinho, 
com o grupo Moleque Mateiro. O passeio da 
Turma da Pimenta à Fazenda de Café Nas-
sau será, então, na próxima quarta-feira.  

Pedimos que venham com biquini ou sun-
ga por baixo da roupa. O ideal é que usem 
calça e tênis. O lanche será individual. Suge-
rimos barras de cereal, uvas passa, sandui-
che e um suco, de caixinha, pequeno.  

O MÉXICO DA VOVÓ HILDA 
"A Turma da Neve fez um passeio à casa 

PARA TODOS 
AINDA É UM SONHO 

A reunião de pais e amigos da Sá Pereira, 
com professores e diretores, num dia de for-
tes chuvas, foi uma manifestação emocio-
nante de amizade e confiança. Ficou clara a 
vontade de muitos pais de que a escola con-
tinue o Ensino Fundamental até o nono ano. 
Éramos entre 60 e 70 pessoas, todas mani-
festando o desejo de ajudar a concretizar 
esse sonho. Mas, não nos esqueçamos, é 
ainda um sonho. A reportagem da Revista 
de Domingo, em O Globo, tirou um pouco 
esse foco e escreveu que era um compro-
misso da escola para 2009.  

Entre nós, equipe pedagógica e direção, o 
desejo existe, e não é de hoje. Poder acom-
panhar o crescimento das crianças por um 
tempo maior, nos permitindo orientar sua 
formação durante os primeiros anos da ado-
lescência, certamente nos seduz bastante. A 
realização desse projeto certamente trará 
muitos desafios, reflexões e estudo para to-
da a equipe, o que nos anima muito. Mas, 
também, provoca muitas dúvidas sobre nos-
sa capacidade para esse vôo. 

Estamos procurando opções de espaço e 
começando a discutir o que seria essa esco-
la que sonhamos e com que sonham os pais 
da Sá Pereira. Pretendemos abrir outras o-
portunidades de discussão como a daquela 
reunião. Enquanto isso, mesmo trabalhando 
com muita vontade nesse projeto, não va-
mos esquecer que mais importante que reali-
zar um sonho é continuar trabalhando mais e 
melhor nessa nossa querida realidade.  

I SÁ PEREIRA EM COM-JUNTO 
O evento musical reunirá os Corais das 

crianças da manhã e da tarde com o Com-
Junto Sá Pereira, atividade de música em 
grupo, patrocinada pela escola, para pais, 
funcionários e ex -alunos, todas as quartas-
feiras, às 19h. 

Queremos proporcionar um ambiente de 
participação ativa com a cantoria e/ou a per-
cussão corporal de todos os presentes. Con-
tamos com todos para vivenciar a produção 

das nossas crianças, além de presenciar um 
momento único de encontro musical sem 
barreiras, com direito à estréia da primeira 
composição coletiva, a três vozes, do Com-
Junto, que está divertídissima!  

Aproveitem para aprender, com as crian-
ças, alguns trechos do repertório como efei-
tos de cuíca, e tamborim (Adeus Chiclete), 
percussão corporal (Banana), o refrão do La 
Bamba, o já conhecido "Quem sabe" para 
improvisar no Planeta Blue e... principalmen-
te, procurem aguçar os ouvidos! 

Domingo, dia 2/12, às 10h (concentração 
às 9h45), no Teatro Bennet, M. Abrantes, 55.  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19 
VISITA NA ESTRELA 

"Na semana passada a Rafaella, prima da 
Camila, veio visitar a Turma da Estrela. Ela 
nos mostrou as fotos dela no Deserto do A-
tacama. Eram lindas, maravilhosas, um 
show! Vimos a Cordilheira do Sal, o flamin-
go, a vicunha e o lagarto. Lá, tem lagos com 
água fervendo por causa do vulcão. Nos 
mostrou uma foto dela cozinhando um ovo e 
esquentando um leite com chocolate nessa 
água. Vimos um oásis no deserto, que tem 
lagos com água verde, morninha e muito 
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ma do Oceano se despede do Projeto Méx i-
co. Finalizaremos essa jornada, repleta de 
descobertas, vivências e novos conhecimen-
tos com um passeio à uma fábrica de choco-
late, no dia três de dezembro. E com um lan-
che mexicano, bem colorido e saboroso, que 
faremos na escola. Escreveremos nas agen-
das quando e quais os alimentos deverão 
ser trazidos pelas crianças para os pratos 
típicos. 

MINHOCA NA PRAIA DA URCA 
"Fomos à praia conhecer os bichos do 

mar. Não tinha tubarão. Vimos um peixe que 
enche muito, o baiacu. Tinha um ouriço que 
era todo espinhado. Vimos um cavalo mari-
nho laranja, estrela do mar e um polvo que 
grudou na mão e no rosto do mergulhador. O 
polvo também soltou uma tinta no mergulha-
dor. Tinha um pepino do mar que fazia xixi. 
Foi muito legal ver os bichos do mar!" 

Texto coletivo da Turma da Minhoca. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 
ENCERRAMENTO E FANTASIAS 

Estamos enviando para casa a sugestão 
de figurino para a Festa de Encerramento, 
carinhosamente desenhada pela Rosangela, 
professora de Inglês. A idéia é procurar pe-
ças que se assemelhem ao proposto, o que 
nem sempre é muito fácil de encontrar. Pedi-
mos, então, que sejam mais rigorosos com 
as cores determinadas do que com o feitio, 
para conseguirmos um mínimo de equilíbrio 
estético e visual. Quem for encontrando o 
solicitado, informe o nome das lojas para 
que compartilhemos as dicas com as outras 
famílias através das agendas ou do site da 

da avó da Bia. Vimos uma grande cachoeira, 
depois vestimos roupas mexicanas para 
brincar e tirar foto. Vimos, também, vasos 
enormes, pratos pintados e bebidas. A vovó 
Hilda nos contou que os mexicanos fazem 
todos os pratos diferentes uns dos outros e 
que é muito difícil copiá-los. Vimos um tabu-
leiro de xadrez que de um lado tinha os aste-
cas e do outro os espanhóis. A Julia, mãe da 
Bia, nos contou a Lenda de Montezuma, 
Cortés e Malinche. Depois lanchamos e a 
Julia nos ensinou a cantar e a dançar uma 
música chamada La Bamba. Nós agradece-
mos cantando uma música que se chama La 
cucaracha. No final, a Bia resolveu ficar no 
colo da sua mamãe e nós voltamos para a 
escola. Foi ótimo!" 

Texto coletivo 

NOTÍCIAS DA BEIJOCA! 
A Turma da Beijoca está se aproximando 

do encerramento do projeto. As atividades 
nas nossas pesquisas sobre a água nos le-
v aram a ter contato com as artes, a literatura. 
Fizemos passeios e, também, algumas recei-
tas que vêm envolvendo as crianças e delici-
ando nossas tardes. Algumas se empolgam 
nos dizendo: Eu vou fazer esse bolo com a 
minha mamãe e vou convidar os amigos para 
comer! Tem sido uma delícia poder comparti-
lhar esses momentos. Em breve divulgare-
mos nosso livro com as receitas que foram 
preparadas com a turma na escola. 

No próxima quinta-feira iremos ao MAM 
ver a exposição "Arte para Crianças". O uso 
do uniforme é imprescindível. E um casaco é 
recomendável. 

FINALIZANDO O PROJETO MÉXICO 
Entre sol, chuva e alguns feriados, a Tur-

escola. No caso de dúvidas procurem a Te-
tê, a Cecília ou a Andréa Travassos. 

AVALIAÇÃO 2007 
Na próxima terça-feira, às 19h, aguarda-

mos os pais do Ensino Fundamental para 
avaliarmos o ano letivo que estamos conclu-
indo e discutirmos as críticas e sugestões 
para 2008 enviadas nos questionários. Não 
faltem e, se possível, confirmem a presença 
com antecedência para que possamos arru-
mar o salão de forma adequada.  

PUDDLES RACE 
Nossa! Quanta água nas aulas de Inglês! 

Foi preciso usar guarda-chuva, bota, capa, 
casaco... com tanta chuva, as crianças tive-
ram que tomar cuidado para não molhar os 
pés nas enormes poças de chuva! 

Puddles Race foi uma brincadeira muito 
divertida, criada para as F1 e F2, que consis-
te num percurso com poças d'água desenha-
das no chão. 

AMIZADE NA PEREIRINHA 
Quarta-feira, véspera do feriado, foi um 

dia de grande emoção para a turma da Ami-
zade. As crianças foram até a Pereirinha a-
presentar o reconto do livro "Ana, Guto e o 

Turma da Neve na casa da vovó Hilda  Turma da Minhoca observando o ouriço do mar  



gato dançarino". Só de entrar na Pereirinha 
os olhos das crianças brilharam e os sorrisos 
aumentaram! Percebemos o quanto a turma 
cresceu, algumas crianças diziam: "O que 
aconteceu? O salão encolheu?" Apresenta-
ram, dançaram e se divertiram com os pe-
quenos de lá. Depois, a turma brincou um 
pouco no pátio e mataram as saudades da 
antiga escola, dos professores e amigos. Foi 
uma farra! 

100 ANOS DE FREVO 
Nesta curta semana, a Turma do Mundo 

contou suas travessuras de feriado. Estamos 
terminando o livro das Cruzadinhas e a a-
postila Arrumando a Letra. O frevo está fa-
zendo a turma ferver. 

Vimos muitos vídeos no You Tube e exer-
citamos nossas pernocas nas aulas de Ex -
pressão Conrporal. 

Estamos aprendendo diferentes passos 
dessa dança e conhecendo sua história. A 
Turma do Mundo está animada e acelerada 
com o novo ritmo. Os materiais bacanas e 
reportagens sobre o Centenário do Frevo 
serão bem-vindos! 

FESTA PEDAGÓGICA 
Com graça e empenho as crianças da 

F2T dramatizaram uma lenda peruana e 
mostraram aos pais um pouco do que apren-
deram sobre o Peru e o povo Inca. 

Vejam alguns depoimentos: 
 

"Na Festa Pedagógica fizemos um teatro 
sobre a menina que se transformou numa 
garça e um milharal. Tinha uma exposição 
no pátio e uma sala. O teatro foi emocionan-
te. Eu me diverti muito..." 

Miguel M. 
"No dia da apresentação eu fiquei com um 

pouco de vergonha. Mas quando entrei em 
cena passou a vergonha... Algumas partes 
foram muito engraçadas..." 

Fernando 
"... Depois da peça, mostramos nossos 

trabalhos aos nossos pais. Teve argila, car-
tazes mostrando coisas do Peru, lhamas, 
milharal e formas geométricas... O meu pai e 
a minha mãe disseram que eu era um ator 
muito bom..." 

Miguel W. 

PARA GUARDAR NA LEMBRANÇA 
As crianças da F2M adoraram "viver" a 

nossa festa. O processo foi muito intenso e 
significativo. Escolhemos dois registros para 
festejar toda essa alegria!  
 

"A farra, no salão, estava muito legal. A 
bagunça chamava a gente... A exposição 

Na sexta-feira, montaremos nossa feira 
aqui na Sá Pereira. Os pais estão convida-
dos a comprar nossos pacotes de legumes e 
frutas. Não deixem de comparecer e tragam 
dinheiro trocado. A feira da manhã será às 
11h e a da tarde às 16h30.  

TIQUE TAQUE 
O trabalho com medidas, na F3, envolve a 

aprendizagem das horas. Usar o relógio ana-
lógico, entendendo a função dos ponteiros e 
a contagem do tempo são desafios que ga-
nham mais graça quando os alunos montam 
relógios, decorando de forma original mos-
tradores feitos em CD. Para agilizar, já com-
pramos, no Centro da Cidade, as maquini-
nhas; agora cada um precisa trazer R$4. Na 
próxima sexta-feira, quando os pais vierem 
fazer "a feira", poderão apreciar a Exposição 
dos Relógios, Coleção 2007. 

AGÔ, ÁFRICA! XÔ, RACISMO ! 
"Quarta-feira, 14 de novembro, nós da 

F4TA visitamos, no espaço SESC, no Fla-
mengo, uma exposição sobre a África. Nos-
so objetivo era aprender mais sobre a cultura 
africana. Conhecemos melhor as etnias fo-
ne, iorubá, citadas no livro "As História da 
Preta". Iniciamos a visita pedindo "agô", que 
significa "com licença", na nossa língua. Ca-
da sala tinha uma cor que representava um 
tema diferente. Depois fomos de Metrô até a 
Cinelândia. Foi uma aventura e tanto! Dividi-
dos em duplas, entrevistamos os cidadãos 
para saber o que achavam sobre o precon-
ceito racial. Mas nos decepcionamos com 
algumas respostas. Acreditem, 14% dos en-

A Poção Mágica da F2M, em A Menina que Virou Garça (uma garcinha...)  

estava bonita e eu estava ocupada em brin-
car!" 

Alicia 
"Sexta-feira foi o dia da nossa festa. Nós 

todos gostamos! Esperamos que os pais 
também tenham gostado. Eu amei a nossa 
peça. No começo eu fiquei um pouco nervo-
so, mas quando entrei em cena eu fiquei 
muito melhor. 

E aqui, na nossa sala, foi muito gostoso. 
Eu vi os meus desenhos!" 

Markus 

FÁBULAS 
A leitura das Fábulas de Esopo está qua-

se chegando ao fim. Todos ficaram muito 
envolvidos com a leitura compartilhada e 
com o cuidadoso preparo das leituras para 
os amigos. 

Na semana passada, inspirados em tudo 
o que leram e o ouviram, os pequenos da 
F3T criaram e escreveram, em grupos, suas 
próprias fábulas. 

Na próxima semana vocês poderão confe-
rir o resultado dessas produções, ilustrado e 
com belas imagens, no site da escola, no 
espaço reservado às Notícias da Turma.  

FEIRA PARA OS PAIS DA F3 
Na próxima semana as turmas de F3 irão 

à Cadeg fazer compra de legumes e frutas. 
No passeio, as crianças poderão vivenciar 
situações reais de uso do sistema monetário, 
peso e medida.  
 

F3MB e F3T, quarta-feira.  
F3MA, quinta-feira 



26  HELENA LEITE GUIMARAES REGO  TCM 
27  PETRUS VINICIUS B ARRUDA         F5M 
27  ALICE DE OLIVEIRA SAAD              TCM 
27  LEON CABRAL COSER                  F4TA 
28  GABRIEL EYER P DE OLIVEIRA     F3MA 
30  LEONARDO METZLER PEREIRA      TDT 
 

02  MANUELA MARTINS P DE MELLO     F1T 
 

Aniversários 
de 26/11 a 2/12 

trevistados acham que não existe mais racis-
mo no Brasil. Muitos não sabiam porque é 
feriado no dia 20, nem conseguiram lembrar 
de nenhuma personalidade negra. Aprende-
mos e nos divertimos!" 

Texto Coletivo 

LEITURAS COMPARTILHADAS 
Nas últimas semanas, a meninada da 

F4TB tem feito leituras compartilhadas de 
alguns títulos importantes, que enriquecem 
bastante o nosso estudo. "Pascoalzinho Pé 
no Chão - uma fábula da Reforma Agrária", 
de Chico Alencar - nos ajudou a compreen-
der essa problemática sinalizada em nossa 
apostila, quando estudávamos o percurso e 
a luta de Chico Mendes. "A agenda 21" nos 
permitiu boas reflexões sobre as práticas 
exacerbadas de consumo, sempre compro-
metedoras para o que chamamos Meio Am-
biente. Em "Crianças da Amazônia", de Mau-
rício Veneza, nos aproximamos do universo 
da floresta. Na roda de leitura, circulavam 
alguns gibis da Turma da Mônica, trazidos 
pelas crianças, com algumas histórias rela-
cionadas aos temas trabalhados. Veja no 
“site” a poesia do Bernardo como mostra da 
produção escrita da semana.  

ÁFRICA E CINELÂNDIA 
As crianças da F4M gostaram muito do 

desafio de fazer a pesquisa sobre a presen-
ça negra na América, num lugar tão mov i-
mentado como a Cinelândia. Depois, o traje-
to de Metrô até o Flamengo para ver a expo-
sição com a coleção africana de Antônio O-
linto e Zora Valjan, foi uma emoção a mais. 
As peças são lindas e nos remetem ao uni-
verso daquele continente.  

Por falar em acervo africano, recebemos 

F4TA e F4M na sua saída para a pesquisa sobre o Racismo no Brasil  
de Paloma (F3MA) um empréstimo valioso, 
que muito nos agradou: são esculturas, tec i-
dos e histórias. A turma toda agradece!  

CAIXAS  DE MEMÓRIAS 
No ritmo de despedida, a F5M parou um 

momento para recuperar lembranças e com-
partilhar, com os amigos, fotos, objetos de 
estimação e textos sobre a infância. Tudo 
isso foi colocado em pequenas caixas que 
foram ganhando a cara de cada um. Vamos 
combinar um dia para expor o resultado!  

ILUSTRES MATEMÁTICOS 
Após a narrativa de Eratóstenes, o biblio-

tecário que mediu a Terra, as crianças da 
F5M e F5T assumiram a tarefa de, em pe-
quenos grupos, apresentarem aos colegas 
de turma a vida, obra, e algumas curiosida-
des sobre alguns matemáticos. Esta semana 
conhecemos a história de Malba-Tahan, E-
instein e Al-Khwarizmi. 

O resumo de cada trabalho estará expos-
to em cartazes no mural de entrada. Não 
deixem de admirar! 

DE TODOS 
FINAL DE SEMANA MANEIRO 

Os Moleques Mateiros convidam: este 
domingo vai acontecer um passeio pelo Cir-
cuito das Grutas, na Floresta da Tijuca. 
Quem for, passará por umas cavernas muito 
maneiras, formadas por antigos terremotos; 
para os corajosos terá a passagem pelo e-
mocionante Buraco da Galinha. É recomen-
dável levar lanternas. Maiores informações e 
inscrições com Chico, 9333-2710 ou Mole-
que Mateiro, 9923-0325  

O BAILE DO MENINO DEUS 
Cecília e Maíra (F5T) convidam para a 

apresentação de "O Baile do Menino Deus", 
sábados e domingos, 17h, na Fundição Pro-
gresso, Rua dos Arcos, 14, Lapa. Elas fazem 
parte do elenco. Bom programa!  

LANÇAMENTO 
Luiza Leite e Tatiana Podlubny convidam 

para o lançamento do livro "A Fada Inflada", 
amanhã às 16h, na Praça Pio XI, Jardim Bo-
tânico, com leitura musicada acompanhada 
por instrumentos como violoncelo, banjo, 
clarinete e violão. Outras atividades culturais  
e recreativas, além do sebinho de livros, 
também acontecerão nesse dia.  

Próximos Eventos 

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

Dezembro 
15      Festa de Encerramento 
17-18  Plantões 


