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PARA TODOS
FESTAS DE ENCERRAMENTO
Esperamos por todos na Sala Baden Powel, no próximo sábado, para comemorarmos mais um ano de muitas conquistas e
aprendizagens. Sejam muito pontuais. Não
poderemos atrasar o início de cada festa. A
do turno da manhã, do Ensino Fundamental,
será às 9h. A do turno da tarde às 11h. A
festa da Educação Infantil será às 14h. As
atividades estão encadeadas, exigindo rigor
no horário. Qualquer deslize pode acarretar
transtornos para as crianças e para o público, transformando nosso encontro festivo em
tumulto. Lembrem-se que, para as crianças,
chegar com a festa começada, pode gerar
ansiedade e muita frustração.
Para que tudo corra bem, além da pontualidade, pedimos que seja respeitada a reserva das poltronas da frente da platéia, que
serão ocupadas pelas crianças menores no
meio do espetáculo.
Os pais que desejarem gravar ou fotografar devem ocupar o balcão (segundo andar),
pois a área da frente da platéia será utilizada
nos deslocamentos das crianças durante a festa. Divirtam-se.

CHEGANDO AO FIM
OU RECOMEÇANDO?
Chegamos ao fim de
mais um ano e, olhando as
fotos, lendo os textos, ouvindo as músicas e apreciando os desenhos que foram criados pelas crianças
durante o Projeto Américas,
temos a certeza que passamos momentos importantes
juntos. Agora é tempo de
dar uma parada. Tempo de
revisar percursos, avaliar
escolhas e retomar o fôlego
para outro recomeço. Com
esse espírito, esperamos
que todos se despeçam de

2007 e acolham 2008. Espírito de reconstrução e de renovação de ânimos. Os professores estarão de volta no dia 28 de janeiro,
arrumando a casa, planejando um novo ano.
Esperamos nossos alunos, de volta, no dia
11 de fevereiro. Durante as férias a secretaria estará funcionando, apenas na Capistrano de Abreu, das 9h às 15h.

RELATÓRIOS
Estamos enviando hoje, para o Ensino
Fundamental e amanhã, para a Educação
Infantil, os boletins (F4 e F5) e relatórios individuais. O material individual também está
retornando. Recomendamos que tudo seja
guardado 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 entre o Natal e o Ano Novo. Não
esqueçam de ler! E de imprimir para guardar.

PLANTÕES

mentos sobre os resultados das avaliações.
Na segunda-feira receberemos os responsáveis da Educação Infantil no turno da manhã. Os das F1, F2, F3, F4M e F4TA, no turno que a criança freqüenta.
Na terça-feira, os responsáveis das F5
serão atendidos no turno da manhã e os da
F4TB, no turno da tarde. No caso das F4 e
F5, os professores de Projeto e Matemática
farão o atendimento simultaneamente.
As entrevistas deverão ser agendadas na
secretaria. Reservamos 15 minutos para cada família.

ACHADOS E PERDIDOS
Pedimos a todos que desejam recuperar
pertences perdidos que não deixem de visitar a exposição nas próximas segunda e terça-feiras. Depois disso as roupas serão lavadas e doadas a uma entidade beneficiente.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Rua Marques, 19

Na semana que vem faremos os plantões
dos professores para as famílias que sentirem necessidade de orientação e esclareci-

ÚLTIMAS EMOÇÕES DA BEIJOCA!

As férias se aproximam e as emoções são
muitas na Turma da Beijoca.
Na última sexta-feira fizemos o
Banho da Turma da Beijoca
lançamento do livro de receitas, com todas as turmas da
escola. Cheias de graça e orgulho, as crianças mostraram
sua obra aos amigos e compartilharam um gostoso bolo feito
com a ajuda da Sueli. Ao longo
da semana, nos divertimos relembrando brincadeiras e nos
preparando para a festa de
sábado.

ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS
Nossa última semana foi repleta de alegria!
Banho de chuveirão, lanche
feito pelas crianças, muito ensaio ao som da Bossa Nova,
além de muita brincadeira!

Turma do Oceano na fábrica de chocolate

A Turma da Pimenta está ansiosa para
compartilhar a história de Joel, Felícia e Piuí.

FORRÓ DA MINHOCA
Amanhã enviaremos para casa o livro preparado pela Turma da Minhoca. É o retrato
de tempos felizes, vividos este ano.
Sábado estaremos aguardando nossos
"forrozeiros"!

HISTÓRIA FELIZ
Finalizamos o livro que conta a história da
Turma da Estrela. Desenhos e fotos registram um percurso de alegria e aprendizagens. Ficará exposto na entrada, para que
todos possam apreciá-lo.
Sábado nossos "funkeiros" vão mostrar o
que ensaiaram durante as últimas semanas.

Livro da Turma da Beijoca

Andre
"Lá tinha uma roda-gigante que saía chocolate"
Marina
"Tinha uma geladeira grandona qua passava o chocolate"
Tereza
"Tinha uma árvore de natal de chocolate"
Felipe Carlos
"Eles pegaram o chocolate, colocaram
numa forma e podiam fazer qualquer forma"
Guilherme
"Eu vi um ninja na pintura da parede cortando cacau"
Miguel
"Eu gostei de ver o cacau"

SALSA NA NEVE
Hoje seguem as pastas com os trabalhos
mais significativos dos projetos estudados ao
longo do ano. Esperamos que todas as famílias curtam, com seus filhos e filhas, em casa, um pouco do processo vivido e registrado nessas produções.
Sábado as crianças dançarão, para todos,
a salsa cubana!

DESPEDIDA
COM SABOR DE CHOCOLATE!
A Turma do Oceano fez sua despedida
com um passeio à Fábrica de Chocolate
Chez Bonbon, finalizando o projeto México.
Vejam alguns comentários:
"Eu vi a moça fazendo bolinha de chocolate"

Banho da Pimenta

Júlia
Nessa semana demos continuidade aos
nossos ensaios. As crianças aguardam, ansiosas, o dia da festa para arrasarem dançando o Tango.

JAMAICA
Nas últimas semanas, a Turma da Onça
conheceu um pouco da cultura Jamaicana,
localizou o país no mapa, montou sua bandeira e ensaiou, com muita empolgação, o
"reggae".
Depois de sacudir o esqueleto e requebrar muito ao som dos ritmos das Américas,
a turma se despede de 2007 já com um pouquinho de saudade.

ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Capistrano de Abreu, 29

BANHO DE FLAUTA
Conforme combinado, as aulas de música
das F3 e F4 foram pura diversão. As crianças aprenderam a lavar suas flautas e, junto
com isso, ganharam um gostoso banho de
mangueira! Sucesso total!

F5T, BYE, BYE!
Depois de vários anos de intensa e calorosa convivência, nossa querida turma se
despede. Seus últimos trabalhos textuais autobiografias - com o significativo título
"Minha vida na Sá Pereira" e outras histórias
estarão expostos na entrada da escola.
Será um momento de pura comemoração
e alegria.

FERVENDO AO SOM DO FREVO!
Comemorando o centenário do frevo e
conhecendo algumas obras de Heitor dos
Prazeres, que pintou quadros sobre o frevo,
o samba e a capoeira, nos despedimos deste ano. Nossos dias foram embalados pelo
frevo de Dodô e Osmar, Sivuca e muitos outros instrumentistas. A boneca gigante, típica
dos blocos de frevo, foi carinhosamente apelidada de Frida. Aproveitamos o clima para
uma gostosa festa de despedida dessa turma dançante e animada! Foi um ano rico,
cheio de grandes aventuras e aprendizados
e, acima de tudo, muito gostoso!

Banho das flautas das F4 da tarde

LUCIANA SANDRONI
As turmas do Quarto Ano, terminando este ano de tantas aprendizagens, receberam
a visita de Luciana Sandroni, autora do delicioso livro Minhas Memórias de Lobato, que
tanto ajudou na nossa aproximação com o
autor. Pela manhã, a F3MB também participou do encontro interessada em curiosidades sobre O Sítio no Descobrimento, tam-

bém de Sandroni, lido de forma compartilhada na turma. Foi um momento especial que
ficará na lembrança de todos!
Nesse mesmo dia a F4M fez um lanche
coletivo para se despedir dos amigos que
estão se mudando: João Vítor e João Alberto.

LOBATO, PARA TERMINAR...
A F4TB teve sua última semana recheada
de aventuras. Assistimos ao vídeo "Reinação
de Narizinho", uma história esperada com
muita expectativa. E recebemos duas visitas
multíssimo especiais. Teresa, avó de Sofia,
que veio nos contar sobre seu encontro com
Lobato e Luciana Sandroni, autora de
"Minhas Memórias de Lobato", lido pela turma com muito gosto e encantamento.
Vamos terminando, também, as últimas
histórias, criações das crianças em nosso
caderno coletivo "Leituras Compartilhadas
de Lobato", que fez o maior sucesso.

DESPEDINDO DA F5M

Visita da Luciana Sandroni e da vovó Teresa

"Queridos amigos do Quinto Ano,
Vocês escolheram o caminho certo para
continuar a vida. Mas ainda faltam muitas
etapas na sua vida, vão conseguir aprender
e crescer.
Sabemos que vocês não querem sair da
Sá Pereira, mas vocês também podem gostar da outra escola.
Um dia todos vão passar por isso porque
vão continuar a crescer. Desejamos muito
aprendizado e felicidade na vida.
Um beijo da F3MB"

te e significativa. Terminamos o passeio com
um lanche muito gostoso mas um pouco corrido, porque o último ensaio de Coral nos
aguardava. Agora estamos ansiosos pelas
emoções da Festa de Encerramento!

DE TODOS
PERDIDOS
Um carneirinho branco que se mexe e
"faz meeéé" e um tigrinho de pelúcia, pequeno, com ímãs nas patas. Estamos procurando, também, dois livros da caixa de empréstimos da F4TB. "Reinações de Narizinho",
edição especial, colorida, da Melhoramentos,
e Dom Quixote em quadrinhos.

LANÇAMENTO DO CD "BONDE FOLIA"
América. As respostas foram tão diversas
como são diversas as faces do continente
americano. As crianças se surpreenderam
com isso. A experiência foi muito interessan-

Imperdível! Lançamento do primeiro CD
da Orquestra Popular Céu na Terra (grupo
do Jean, professor de Música), na próxima
terça-feira,às 22h, no Circo Voador. O CD já
está nas lojas e estará à venda no local. Vamos esquentar as turbinas para o Carnaval...
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26 FELIPE H L VIEIRA DE OLIVEIRA F2M
28 BRENNO ROSA RODRIGUES
TBM
30 BEATRIZ LOPES DA ROCHA SEABRAF2T
31 ANA LUISA T PORTO ALEGRE
TCT
Fevereiro
01 CARINA MONTEIRO SAMAO
AUX
04 LUIZA LUBIANA ALVES
F2M
05 CAROLINA PEDREIRA DE C COSTAF3MB
07 TATIANA GRINBERG LIMONCIC
TDT
07 ANTONIO SERAFIM PERES
TBM
07 ANA GUIMARÃES FLEXA RIBEIRO Novo
07 MANOELA MARINHO REGO
PRO
08 LUÍSA LUNIÈRE JEFFERSON
TCT
08 URSULA MOREIRA DE SOUZA
Novo
09 LARA CARDOSO SARAIVA
PRO
09 MARINA ROCHA LOPES
F3T
10 TOMAZ AMARAL P GONCALVES Novo
10 RAQUEL LIBORIO ROCHA
PRO
12 LOLA FIUZA DA CUNHA
F1T
12 IGOR ABRAMOF
F4TA
12 NINA NEDER DE LIMA
F3T
13 PEDRO HENRIQUE M CARDOSO F4M
13 PEDRO G DE MORAIS PERPETUO F1T
14 IAN MAGALHÃES MOURA DUARTE TBT
14 LORRANA RODRIGUES
TBM
15 PEDRO DE A MACEDO RODRIGUES F2T
16 FERNANDA C F DE ALMEIDA PINTOTCM
17 CAROLINA TEIXEIRA C INNOCENZI Novo

Pesquisa na Cobal da F5M

VOCÊ CONHECE SEU CONTINENTE?
Na terça-feira, a turma F5M foi entrevistar
pessoas, na Cobal, acerca de seus conhecimentos em História, Geografia e Cultura das

Aniversários

de 17/12 a 17/2/2008
Dezembro
117 RENATO LENT SANTOS
PRO
19 MARIA NAZARETH DE S SALUTTO PRO
21 PEDRO REZENDE PINTO E SILVA F5T
21 PAULA DE MATOS P LACOMBE
AUX
23 ESTHER GAZZOLA BORGES
F4M
24 PEDRO PAULO DIAS RAMALHO F4TB
25 LEONARDO SKOPINICH MONTEIRO F1M
26 MARIA ANTONIA P DA S MELLO
F2M
27 FABIO LUCIANO CASTELANO
PRO
27 LUCA NICOLO DOBAL CUCCO
F5T
27 ANTONIO BRANCO D AVELLAR
TDT
27 ALICE BALLESTE LEMME
F5M
28 RAFAEL DA NOBREGA RONDINELLI TDT
28 CAROLINA NABUCO NERY
F3MA
29 MARIANA CAMPELLO R VALENÇA F3MB
29 GUILHERME I RODRIGUES
TAT
29 ANGELO RICCETTO
TAT
30 PEDRO XAVIER FERREIRA DE SA F2T
31 ALICE GUARANÁ T CAVALCANTI
F2T
31 DIOGO ARIEL DE A BARCELLOS
F3T
Janeiro
01 VICTORIA V BOAVISTA C JUNQUE F4M
02 NINA PAULO TETÜ
TCT
02 FLORA PAULO TETÜ
TDT

VICENTE BRONSTEIN BARONE
TBM
SOFIA R ALMEIDA MAGALHÃES F4TA
JOSE HERMETO KUBRUSLY
TAT
CLARA N CEZARIO DE MELO
F4TB
VIVIANNE A MACIEL CANDIOTA
AUX
FLAVIO GOLDMAN THOMPSON F3MA
LUIZ GABRIEL DIAS GONÇALVES F3MA
JOANA TOSTES DA C E MENEZES TBT
JOÃO EDUARDO S POLLHUBER
TAT
GABRIEL BRAGA GOLDENSTEIN TCT
CAROLINA DE OLIVEIRA SAAD
F3MA
FILIPE XAVIER FERREIRA DE SA TCT
BEATRIZ ALVERCA CAVALCANTI Novo
MARIA EDUARDA LAZOSKI RAMOS F2M
JOÃO TRAVASSOS LINS
F4M
GIOVANNA CARVALHO MONTEIRO F2T
RODRIGO INTRATOR JUPPA
Novo
EIKE MARTINS REIS
F2M
CATARINA VAREJÃO DE M PAZ
Novo
LITO K S DE ALBUQUERQUE
Novo
FRANCISCA PAZ IGIACOMINI
F1M
ANA CLARA B N DOS SANTOS
TCM
DENISE B DE ABREU MORAIS
PRO
MARIA TERESA J A MOURA
DIR
IVAN MEGRE SOUTO
F5M
CECILIA C BANDEIRA DE MELLO TCM
ANA CAROLINA P C GALLINDO
F1T
ANA HERMETO KUBRUSLY
F3T

