
Temos a certeza de que quem lá esteve 
começou o domingo com alegria e levou, em 
sua memória, um momento muito especial! 

ÚLTIMAS OPORTUNIDADES 
Na quinta-feira, dia 13, faremos uma ex -

posição inusitada: ficarão expostos, na en-
trada e saída, todos os achados e perdidos 
que se acumulam na escola. Na segunda e 
na terça, dias 17 e 18, dias do plantão, dei-
x aremos, mais uma vez, o que ainda estiver 
"sem dono". Depois doaremos o que restar. 
Vamos estimular as crianças a darem uma 
espiada, mas o olhar atento dos adultos é 
fundamental. Não deixem de entrar na esco-
la e verificar a "exposição".  

VOLTA ÀS AULAS 
Para que todos possam programar suas 

férias, o início das aulas no ano que vem 
será no dia 11 de fevereiro, segunda-feira, 
após a semana de carnaval. Infelizmente, o 
bloco da Sá Pereira não sairá, mas não falta-
rão alegria e animação para o início de mais 
um ano de muitos estudos e descobertas. 
Em meados de janeiro enviaremos, pelo cor-
reio, o Informe Inicial com a justificativa do 
Projeto e a lista de material. Será, também, 
publicado no "site" da escola.  

PEDIDOS ESPECIAIS 
Pedimos aos pais que aproveitem o final 

de semana para dar uma olhada nos livros 
das crianças e ver se não ficou algum da 
escola esquecido em casa. Na semana de 
recesso aproveitaremos para recuperá-los e 
pensar em novas aquisições para a bibliote-
ca do ano que vem. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19 

BEIJOCA NO FORTE SÃO JOÃO 
O céu azul e o vento quente foi um conv i-

te a uma tarde feliz e repleta de brincadeiras. 
O lanche reforçado e saboroso deu mais e-
nergia às nossas crianças, que se esbalda-
ram brincando na areia, molhando os pés na 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Como procuramos dar às artes uma aten-
ção especial, a festa de encerramento sem-
pre toma dimensões muito significativas. Es-
tamos fechando o ano letivo, todos, comple-
tamente envolvidos com os ensaios para 
esse momento de culminância de nossos 
estudos e celebração. Todas as turmas do 
Ensino Fundamental preparam o espetáculo 
"Ritmos e danças das Américas". 

A Educação Infantil, inspirada no livro " 
Músicas daqui, ritmos do mundo", de Zez i-
nho Mutarelli e Gilles Eduar, que traz ver-
sões das tradicionais cantigas de roda bras i-
leiras acompanhadas em ritmo de blues, tan-
go, salsa entre outros, pretende levar a pla-
téia a um sobrevôo pelas Américas nas asas 
de Joel, um dos personagens da história. No 
dia, é muito importante que os pais cheguem 
pontualmente, pois para algumas crianças 
torna-se difícil a adaptação ao espaço em 
cima da hora. O tempo que elas ficam senta-
dinhas no palco, junto à turma e aos profes-
sores, é fundamental para que se sintam 
mais à vontade e tranqüilas, especialmente 
os miúdos das Turmas da Minhoca e da Bei-
joca. As sugestões de fantasias foram envia-
das na semana retrasada. Quem não as re-
cebeu deve entrar em contato urgente com a 
escola. 

A Festa será sábado, dia 15, na Sala Ba-
den Powell. Ensino Fundamental: às 9h, tur-
no da manhã, às 11h, turno da tarde. A da 

Educação Infantil será às 14h.  
Pedimos aos pais do Ensino Fundamental 

que leiam com atenção a notícia sobre o en-
saio geral. 

RELATÓRIOS 
Na próxima quinta-feira serão enviados os 

relatórios individuais e o material das crian-
ças. Além de apreciar sua produção em fa-
mília, recomendamos que tudo seja guarda-
do com carinho. Mutos ítens poderão ser 
reaproveitados em 2008. Os relatórios de 
grupo, registro da história coletiva de cada 
turma, será publicado no "site" da escola, na 
semana seguinte à festa de encerramento. 
Não esqueçam de ler! E de imprimir para 
guardar.  

PLANTÕES 
Na semana seguinte à festa faremos os 

plantões dos professores para as famílias 
que sentirem necessidade de orientação e 
esclarecimentos sobre os resultados das 
avaliações. Para os responsáveis das F1, 
F2, F3, F4M e F4TA, segunda-feira, dia 17, 
no turno da criança. Na terça-feira, dia 18, os 
responsáveis das F5 serão atendidos no tur-
no da manhã e os da F4TB, no turno da tar-
de. No caso das F4 e F5, os professores de 
Projeto e Matemática farão o atendimento 
simultaneamente. Os da Educação Infantil 
receberão as famílias também na segunda-
feira, dia 17, no turno da manhã.  

As entrevistas deverão ser agendadas na 
secretaria. Reservamos 15 minutos para ca-
da família.  

1º SÁ PE-
REIRA EM 
COM-
JUNTO 
O evento 
t r a n s c o r r e u  
no maior alto 
astral e dei-
xou muito e-
moc ionadas  
as pessoas 
presentes. 
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caram-se com a água do mar e saborearam 
um gostoso piquenique. Também se diverti-
ram apreciando o siri que Gustavo 
(estagiário) pegou no mar. Foi um momento 
especial de confraternização.  

REPETECO DA MINHOCA 
Repetimos o passeio ao Forte São João e 

aproveitamos bastante o contato com a natu-
reza, num clima de alegria. O sol, que estava 
escondido no início da manhã, resolveu apa-
recer tornando o nosso dia ainda mais espe-
cial. Até um siri veio nos visitar! Biquinis, 
sungas, óculos, chapéus, mergulhos, sorri-
sos e brincadeiras compuseram a paisagem 
fechando, de forma significativa, nosso pro-
jeto sobre o mar. 

"ADIOS MUCHACHOS" 
A quarta- feira da Turma do Oceano foi 

bastante especial. O dia estava ensolarado e 
as crianças  aproveitaram para se refrescar 
nos chuveiros do pátio e se deliciaram com o 
lanche mexicano que preparamos. Entre as 
iguarias tínhamos "palomitas", "guaca-mole", 
milho, "nachos", chocolate, melancia, abaca-
xi e melão. Para finalizar o projeto, lembra-
mos que na próxima terça-feira faremos a 
tão esperada visita à Fábrica de Chocolate. 

água e brincando de pique-pega. Parece que 
a natureza se empolgou com a animação 
delas e nos presenteou com a visita de siris 
e tatuís. Com certeza, esse passeio vai dei-
xar boas lembranças para a turma! 

NA FLORESTA 
Finalmente a Turma da Pimenta conse-

guiu um dia bom e fomos passear na flores-
ta. Com o grupo Moleque Mateiro, caminha-
mos pelas trilhas da Fazenda de Café Nas-
sau. Cercados pela exuberante Mata Atlânti-
ca, nossos pequenos apreciaram a vegeta-
ção e suas diferentes cores. Como recom-
pensa pelo belo desempenho, um delicioso 
banho numa piscina natural, seguido de um 
lanche gostoso para repor as energias. De-
pois, pés na trilha novamente rumo ao ôni-
bus que nos levaria, exaustos e também 
muito felizes, de volta à escola. 

No "site" www.molequemateiro.com.br as 
fotos que publicaram do nosso passeio. 

ESTRELA NO FORTE SÃO JOÃO 
Para terminar o ano, a pedido das crian-

ças, voltamos à praia do Forte São João. 
Mais uma vez, nossos meninos e meninas 
se esbaldaram numa linda manhã de sol. 
Correram atrás da bola, brincaram de pique, 
fizeram castelos e buracos na areia, refres-

Não precisam trazer lanche. 

DELÍCIA DE PASSEIO 
A Turma da Neve foi visitar uma fantástica 

fábrica de chocolate. Lá tinha um professor 
que nos explicou que não podemos puxar o 
cabinho do cacau, porque isso não deixa 
mais nascer cacau naquele lugar. Os aste-
cas não sabiam disso. O cacau tem poder 
cicatrizante e serve de base para o chocola-
te branco. 

O povo asteca fazia uma bebida sagrada 
que achava "dos deuses". Essa bebida dei-
xava eles alegres, sem fome e sem sono. 
Acordados, eles podiam proteger o ouro do 
seu império. Eles também bebiam chocolate 
amargo. 

No refeitório da fábrica serviram sanduí-
che, biscoito e banana com creme de choco-
late em cima. 

Depois, fomos visitar o lugar que eles fa-
zem o chocolate. Vimos a derretedeira e as 
moças que enformam o chocolate. Elas prepa-
ravam muitas árvores de natal de chocolate. 

Esse passeio foi delicioso! 
Texto coletivo 

SAMBA DA ONÇA 
Na quarta- feira passada a Turma da Onça 

recebeu a visita do Joca, percussionista e 

No Forte São João, em dias diferentes, da esquerda para a direita: Beijoca, Estrela e Minhoca  

Batucada na Onça  Turma da Neve em “Uma Delícia de Passeio”  Turma da Pimenta na floresta  



primo da Marina. Além de apresentar o som 
dos instrumentos do samba, propôs uma 
batucada em conjunto. As crianças ficaram 
muito empolgadas com essa oportunidade 
do participação, "ao vivo", com esse ritmo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                
BOLETOS 12/07 

Pedimos desculpas aos pais da F4TA pe-
la cobrança duplicada de passeio e ingresso 
na mensalidade de dezembro. O valor será 
creditado na mensalidade de janeiro. Ou se-
rá, por solicitação do responsável, reembol-
sado na secretaria. Os passeios das demais 
turmas que foram realizados em dezembro, 
depois do envio dos boletos, serão cobra-
dos, também, em janeiro.  

ENSAIO GERAL 
Na próxima sexta-feira, véspera da festa 

de encerramento, faremos o ensaio geral na 

xe dois dançarinos pernambucanos do grupo 
Jaime Arôxa. É nesse ritmo alegre e diverti-
do que a Turma da Amizade caminha para o 
final de 2007.  

CRIANDO HISTÓRIA 
Uma nova visita na F2T! Vejam o que as 

crianças acharam... 
 

"Guto, o pai do João, veio aqui na escola 
ensinar como se faz livro.  

Ele leu alguns livros dele e depois cria-
mos a história "Um dia no Maracanã" e ele 
ilustrou." 

Pedro W. 
"Para desenhar, ele primeiro pensa o que 

vai fazer, depois rabisca e depois escolhe 
bem em qual página vai ficar." 

Pedro A. 
"Eu não sabia que fazer livros era desse 

jeito. Que usava o computador, que fazia 
rascunho e que podia mudar a palavra do 
lugar. Eu achei muito legal!" 

Antonia  

Guto Lins, pai do João, visita a F2T  Dançarinos de frevo do grupo Jaime Arôxa 

Sala Baden Powell, Av. N.S. Copacabana 
360. Precisamos contar com a colaboração 
das famílias. A entrada do turno da manhã 
será normal, na escola. Mas precisaremos 
que as famílias busquem as crianças, no 
teatro, às 12h15. As crianças do turno da 
tarde deverão chegar ao teatro, trazidos por 
seus responsáveis, às 12h45. A saída será 
normal, na escola. Na mochila, apenas o 
lanche e a agenda. Estamos conscientes do 
transtorno, mas o ensaio é fundamental para 
o sucesso da nossa festa.  

Sejam pontuais!  

NO RITMO  DO FREVO 
A Turma da Amizade está "fervendo" nos 

ensaios para a festa. Nas fichas, frases lin-
das sempre aparecem: "Com o passo, ponta 
e calcanhar você faz o frevo brilhar." Ian Bir-
kland 

Para deixar as crianças ainda mais ani-
madas, recebemos a visita da Paula, mãe da 
Carol, que nos contou a história do frevo, 
nos mostrou fotos e vídeos de Olinda, e trou-

Projeto CADEG. Feira na escola e visita ao mercado. Da esquerda para a direita: F3T, F3MB e F3MA  



Com nossas desculpas, parabéns aos ani-
versariantes do início de dezembo 
 

01  DEISE LUCE O DA SILVA                AUX 
01  CAMILA SANDOVAL DE ANDRADE   PRO 
02  DANILO TERRY WETTREICH          F4TA 
03  THEO DALMASSO KUSSAMA          TCM 
04  SOFIA MORENA TEIXEIRA COELHO TBM 
05  MARINA RIBEIRO VISCONTI            AUX 
08  DORA BUARQUE DE HOLLANDA      F3T 
08  GUILHERME ROHEN DE Q. C. LEAL TBT 
08  NATALIA FARROCO LAZOSKI          AUX 
09  NINA LINHAlES BARKER                F4TB 
 

10  ANA CAROLINA M DO CARMO         F5M 
13  ARTUR LOBAO DE MELO               TDT 
15  MARINA CASTRO PINTO MAHFUZ  F4TB 
16  BEATRIZ PASSOS G DE UZEDA        F1T 
 

Aniversários 
de 9 a 16/12 

FALTA SÓ UM POUQUINHO! 
A semana, nas F2, foi de muito ensaio, 

fechamento de atividades e também de mui-
tas ausências. 

Muitas crianças faltaram e outras chega-
ram bastante atrasadas, o que, neste mo-
mento, causa uma complicação enorme. Se-
mana que vem torcemos para encerrar o ano 
com as turmas completinhas! 

FEIRA NA SÁ PEREIRA 
"Tem promoção e prá mocinha"  
"Leve dois e pague um" 
"Mulher bonita não paga, mas também não 

leva" 
 

Com muitos bordões, mas com muita seri-
edade e competência, as crianças das F3 
planejaram e realizaram sua feira livre. Pre-
v isões, cálculos, estimativas, divisões e mui-
tas operações matemáticas foram o nosso 
objeto de estudo nessa última temporada.  

NA F4TB... 
Finalizamos o estudo sobre as mudanças 

climáticas, tratando um pouquinho mais so-
bre o Protocolo de Kioto e as formas de e-
nergia alternativas. Na verdade, pensamos 
em um encerramento bem modesto, uma 
síntese do que pretendíamos estudar ao lon-
go desse percurso. Sabemos da complexida-
de do tema e da infinidade de desdobramen-
tos possíveis. 

Queríamos familiarizar os ouvidos, nos 
aproximar dos conceitos, mobilizar o pensa-
mento e o coração para o assunto. A meni-
nada se empolgou, "inventou moda" e deu a 
esse conteúdo uma forma bem lúdica. Queri-
am uma "farra", mas o tempo era curto. Se 
organizaram como puderam e contaram com 
a colaboração carinhosa das famílias. 

Na arrumação, demos falta de dois livros 
da caixa temática de Monteiro Lobato: "Dom 
Quixote em Quadrinhos" e "Reinações de 
Narizinho"! Será que não foram esquecidos 
na casa de alguém, e estão "perdidos" por 
lá? 

ENCERRANDO OS PROJETOS 
As turmas F4M e F4TA ficaram muito en-

volvidas com o que aprenderam sobre a cul-
tura africana. Um continente tão extenso, 
onde vivem tantas etnias, de onde vieram 
tantas pessoas, tantas culturas, revela um 
mundo quase infinito de surpresas e desco-
bertas. A cada dia conhecem músicas, ima-
gens, histórias. As duas turmas participaram 
de uma aula de Música onde o João, com a 
ajuda de um documentário sobre o “Blues”, 

apresentou a influência africana na música 
norte-americana. Receberam, ainda, a pro-
fessora de História da África, Eva Dionízio, 
para uma aula repleta de novidades. A F4TA 
concluiu o projeto “A Presença Negra da A-
mérica”, um desdobramento das discussões 
da turma sobre diversidade cultural e etno-
centrismo na América. Para terminar, rece-
beu os colegas das outras turmas e os pais 
que puderam conferir uma exposição dos 
trabalhos realizados durante o projeto. Na 
próxima semana publicaremos os últimos 
textos produzidos pela turma no "site" da 
escola. 

BANHO DE MÚSICA 
Semana que vem, as F3 e F4 vão ter uma 

aula de música diferente: as crianças vão 
aprender a lavar suas flautas. Como isso é 
feito com bastante água, resolvemos apro-
v eitar a ocasião, e o calor, para um banho de 
mangueira! É importante que as crianças 
tragam roupa de banho, toalha, 2 paninhos 
de limpeza novos (tipo Perfex) e, claro, a 
flauta. Será na próxima terça-feira para as 
F3MA, F3MB, F3T, F4TA e F4TB e quarta-
feira para a F4M. 

A VIAGEM 
Mês de novembro, uma viagem estava mar-

cada para um lugar especial chamado 
Itatiaia. 

Na estrada, uma viagem feliz e bem anima-
da; chegando lá ficamos impressionados 

com o lugar bonito e muito bem cuidado, 
com balanço, piscina e cachoeira. 

Logo pensamos: vamos tods para a zoeira! 
Com pique bandeira e polícia e ladrão,  
nos divertimos de montão. 
No quarto brincamos de jogos bem legais; 
depois, com direito a mergulhos sensacio-

nais, 
e partidas de futebol fenomenais 
fizemos uma festa de arrasar. 
Tivemos uma gincana de fazer qualquer um 

se emocionar, 
com várias provas de endoidar. 
Discursos e mais discursos à parte, 
Sá Pereira, sentiremos saudades! 

Juliana e Maria Luiza (F5M). 

PASSEIO ADIADO 
O passeio da F5M teve que ser adiado e 

simplificado em função das exigências da 
Festa de Encerramento, em que a turma se-
rá a mestre de cerimônias. Para não deixar 
de fazer nossa pesquisa, resolvemos ir à 

Cobal na próxima terça-feira, para perguntar 
às pessoas que passam e trabalham por lá 
sobre seus “conhecimentos americanos”. 
Depois das entrevistas, queremos fazer um 
lanche de confraternização em alguma lan-
chonete. Para isso, pedimos que as crianças 
levem entre R$12,00 e R$15,00. 

DESPEDIDA COM VERNISSAGE 
Na quinta- feira os pais de F4TA estiveram 

na escola para um breve fechamento do pro-
jeto sobre a influência da cultura africana 
nas américas e tiveram a oportunidade de 
apreciar o mural que as turmas mais velhas 
fizeram no Pereirão. O trabalho é uma pro-
dução das aulas de Artes a partir dos estu-
dos que fizeram sobre a obra de Keith Ha-
ring. Convidamos os pais das F4M e F4TB, 
que quiserem apreciar o trabalho, para uma 
subidinha ao Pereirão na próxima quarta-
feira, às 12h e às 17h. 

Para as F5, que vivem um momento es-
pecial, pensamos em um "brinde" de despe-
dida na quinta- feira, às 12h e às 17h. Ficare-
mos felizes, alunos e professores, se todos 
puderem dar uma passadinha na escola.  

DE TODOS 
FLAUTA PERDIDA 

João Antônio procura sua flauta Yamaha, 
que tem seu nome marcado. Alguém viu? 


