
tro de dedoches da Chapeuzinho Vermelho. 
Nós nos divertimos muito! 
Na sala de artes verde fizemos uma pintu-

ra das férias! 
O dia foi muito feliz!" 

BRINCADEIRAS NA TCT 
Nossas tardes na Pererinha começaram 

animadas e recheadas de brincadeiras. 
Pique-alto, chicotinho queimado, corre 

cutia e circuito fazem sucesso entre a crian-
çada, que tem se divertido bastante nos pá-
tios. 

Nada melhor do que muita brincadeira 
para reencontrar e fazer novos amigos! 

DESCORTINANDO A ESCOLA 
Os primeiros dias dos pequeninos da 

TAM na escola foram vividos com alegria e 
tranqüilidade. Ao lado dos pais as crianças 
brincaram e desfrutaram de momentos agra-
dáveis. 

Na próxima semana daremos continuida-
de à adaptação do grupo, de forma cuidado-

PARA TODOS 
COM&JUNTO NÃO PÁRA 

Depois de estrear no "Iº Sá Pereira em 
Com&Junto", o nosso grupo musical interati-
vo atravessou o verão se encontrando regu-
larmente e criando arranjos novos. 

Uma dupla de participantes ganhou o con-
curso para samba do bloco Maracangalha, 
que saiu no domingo de Carnaval, aqui da 
Cobal! 

De Bem com a Vida é o nome do samba, 
defendido com garra pelo grupo, é claro! 

Importante: Não precisa saber música. 
Basta querer fazer um pouco mais além do 
que só escutá-la. No Com&Junto, pais, pro-
fessores e amigos da Sá Pereira fazem mú-
sica na hora, ouvindo, cantando, batucando 
e curtindo um som gostoso “Com e Junto” a 
velhos e novos amigos. 

Dê você mais esse passo e junte-se a 
nós. Todas as quartas-feiras às 19:00 hs no 
salão. A atividade é gratuita. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

ADAPTAÇÃO 
Que alegria é receber os novos amigos e 

rever os antigos ! 
Depois de uma semana de convivência na 

escola, aos pouquinhos, as crianças come-

çam a se familiarizar com a rotina e a se 
despedir dos pais com tranqüilidade. 

Após o final de semana alguns chorinhos 
ou recaídas podem acontecer, mas o tempo 
que nossos meninos e meninas estiveram 
com seus professores e amigos, certamente 
foi importante para que retornem à escola 
com maior segurança para compartilhar no-
vos dias felizes ao longo do ano. 

CHEGADA! 
A primeira semana da TAT na escola foi 

de muita alegria e tranqüilidade. A sala de 
jogos foi lugar de encontros e reencontros! 
Com certeza, esse será um ano de muitas 
aventuras! 

PRIMEIRO DIA DE AULA! 
Vejam o texto coletivo da TDT que regis-

tra os momentos mais marcantes do primeiro 
dia de aula: 

"Brincamos de Pato Ganso no pátio da 
frente, fizemos o teatro dos Três Porquinhos 
no salão e, na biblioteca, montamos um tea-
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que podiam ser usados para desenhar no 
corpo. A alegria foi geral! 

QUE DELÍCIA! 
As crianças da TDM tiveram um feliz en-

contro com a professora Roberta na aula de 
Expressão Corporal. Depois de um gostoso 
relaxamento na roda, muitas brincadeiras 
favoreceram o entrosamento do grupo. 

No final da aula todos fizeram e recebe-
ram massagem dos amigos, feita com boli-
nhas de tênis, o que deu um colorido todo 
especial à aula. 

sa, investindo numa relação recheada de 
afeto e muito carinho. 

A CAIXA SURPRESA 
As crianças da TCM tiveram uma semana 

cheia de novidades. Conheceram os amigos 
e as professoras novas, brincaram de massi-
nha, fizeram teatro de fantoche. Ao tentarem 
descobrir o que havia dentro de uma caixa 
surpresa que apareceu na sala no segundo 
dia de aula, levantaram várias hipóteses: 
"Acho que é um boneco!", "É um elefante!". 

Depois das tentativas de adivinhação, a-
brimos a caixa e encontramos lápis coloridos 

NOVIDADES DA TBT 
Joaquim trouxe para a escola um ninho 

de passarinho que encontrou durante as fé-
rias. 

As crianças, interessadas, expressaram 
suas opiniões sobre a novidade: "O passari-
nho faz o ninho para guardar seus ovinhos. 
Ele usa palha, folhas e galhos para construir 
a sua casa. O ninho protege os filhotes da 
chuva". 

Diante destas informações mostramos 
para o grupo uma outra casa, a do João de 
Barro. 

TBM EM ADAPTAÇÃO 
Os encontros da TBM estão sendo reche-

ados por muitas histórias, brincadeiras e 
cantorias. Entre um chorinho e outro, muitos 
abraços, sorrisos, encontros e reencontros 
têm transformado nossas manhãs em mo-
mentos de muita diversão. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

VOLTA ÀS AULAS 
Foi uma semana de reencontros, expecta-

tivas e muita vontade de estar junto para 
brincar, trocar e descobrir novos amigos e 
conhecimentos. Os professores, as salas, as 
mudanças, o projeto e especialmente os 
muitos amigos novos foram os assuntos que 
rechearam nossas conversas nesses primei-
ros dias. Estamos contentes em receber tan-
tas crianças vindas de diferentes escolas: 
Ana, Beatriz, Clara Tang, Clara Mendes, E-
milio, Iara, Julia, Maria, Marina, Theo Carnei-
ro e Victoria (F1M), Ana Clara (F1T), Beatriz, 
Clara e Lito (F2M), Bruno, Francisco e Rafa-

Primeiro dia de aula da TDT Caixa surpresa para TCM 

 TAM descortinando a escola 



el (F2T), Maria Eduarda (F3M), Theo (F3T), 
Ignacio e Marina (F4MA) João Gabriel 
(F4MB), Clara (F4T) e Maria Clara (F5T). 

REUNIÃO DE PAIS NOVOS  
Segunda-feira, dia 25/02, às 19h, faremos 

um encontro com os pais dos alunos novos 
da Capistrano de Abreu, incluídos os que 
vêm da Pereirinha (F1M e F1T), para con-
versarmos sobre a Proposta Pedagógica, a 
rotina e características do Ensino Funda-
mental. 

Discutiremos o trabalho com projetos, a-
valiação, regras de convivência e comunica-
ção escola-família e tentaremos esclarecer 
quaisquer dúvidas. Acreditamos que o en-
contro possa semear uma relação de confi-
ança e um clima de segurança necessários 
ao vínculo que desejamos estabelecer. 

HORA DA SAÍDA 
Todo inicio de ano vivemos uma certa 

confusão nesse horário. São muitas informa-
ções para serem processadas simultanea-
mente. O Zé Roberto no portão conta com a 
ajuda de auxiliares da coordenação e das 
orientadoras que ficam na retaguarda organi-
zando a movimentação das crianças. Na pri-
meira semana permitimos aos pais que visi-
tassem a nova sala, cumprimentassem os 
professores. Achamos que essas atitudes 
podem colaborar para construirmos vínculos 
de maior confiança. Mas agora está na hora 
de combinarmos algumas regras que pos-

chamadas pelo microfone e entregues ao 
responsável. 

Pedimos que evitem o retorno ao pátio 
das crianças que já foram entregues. Isso 
gera confusão e descontrole. 

Tenham um pouco de paciência quando 
as crianças demorarem a atender ao chama-
do. É comum se atrasarem com a arrumação 
do material ou o término das tarefas. Pres-
sionar o Zé nessas ocasiões só gera tensão 
e desgaste. Quando seu filho for sair da es-
cola com outro responsável, é necessário 
que a autorização seja feita na agenda ou 
por telefone. Contamos com a colaboração 
das famílias, lembrando que essas medidas 
visam mais a segurança de nossas crianças, 
que o nosso próprio conforto. 

MATERIAL ESCOLAR 
Estamos aguardando os materiais dos 

alunos que ainda não foram entregues. 
Sabemos que nem todos os itens da lista 

estavam disponíveis na papelaria indicada. 
Nosso planejamento, para essas sema-

nas, está levando isso em conta. Mas lem-
bramos que todos precisam tê-los, o quanto 
antes, para darmos início às atividades. É 
importante que todos os materiais e perten-
ces sejam identificados com o nome da cri-
ança e da turma. 

BOAS VINDAS 
As turmas F1M e T chegaram ansiosas 

para conhecer esse novo espaço. Muitas 

sam trazer maior tranqüilidade e segurança 
para todos nós: 

Os pais são bem-vindos no horário de 
entrada. Na hora da saída, entretanto, evi-
tem ao máximo entrar na escola. À medida 
que forem chegando, é importante que se 
organizem em fila para que o Zé Roberto 
possa atender a cada um. As crianças serão 

Os novos amigos da manhã 

Os novos amigos da tarde 



18  MARIA EDUARDA M AQUINO            F5M 
18  MARINA TEIXEIRA VAISMAN             TAM 
18  MAYARA FERNANDES TUBINO        F5TB 
19  MARCUS ALVES AZEVEDO               F5M 
21  LUIZA MILER SUKMAN                       F1T 
23  IAN SÁ FREIRE BIRKELAND               F2T 

Aniversários 
de 18 a 24/2 

novidades, muitos materiais diferentes, jo-
gos, brinquedos, amigos. Assim, durante 
essa semana fomos construindo novos laços 
e degustando cada momento novo. Aos pou-
cos foram conhecendo as salas, os profes-
sores e as pessoas que trabalham na Esco-
la. Brincamos muito com os nomes dos alu-
nos e sensibilizamos as crianças para o Pro-
jeto, a partir do trabalho que cada adulto de-
sempenha dentro da escola. Assim, as crian-
ças tiveram oportunidade de registrar as fun-
ções de tanta gente nova! Informamos aos 
pais que a pasta vermelha vai e volta todos 
os dias de casa, transportando a agenda e 
os deveres. Hoje nossos pequenos já levam 
a primeira tarefa de casa do ano, que deve 
ser aproveitada como um momento de curti-
ção, conquista e integração entre as crian-
ças e as famílias. Divirtam-se! Adoramos 
receber essas crianças queridas e deseja-
mos a todos um ótimo ano! 

NA F2T 
Vejam alguns depoimentos da garotada 

da F2T depois do primeiro dia de aula: 
Eu me senti emocionada! A gente arru-

mou o material e depois lanchou, hum 
que delícia! 

Clara 
Eu fiquei contente e joguei futebol. 

Rafael 
Foi muito animado! 

Bruno C. 

Eu me senti orgulhoso, feliz, nervoso e 
curioso também. 

Francisco 
Fiquei com dor de barriga, nervoso e 

agitado. 
Tomaz 

MUITA ANIMAÇÃO 
A F2M chegou com a corda toda. Encon-

tros e reencontros foram marcados pela ale-
gria. Este ano promete ser de muito trabalho 
e crescimento para todos. A capa da nova 
agenda tem motivado muitas conversas e 
trocas sobre a aventura do trabalho. Os di-
versos materiais da turma também têm feito 
muito sucesso.  

QUEM GUARDA OS PORTÕES DA FÁ-
BRICA? 

Ao som da música "Fábrica" do Legião 
Urbana a F3T fez uma leitura reflexiva da 
capa da agenda, que tem como ilustração o 
quadro, Operário, de 1933, da Tarsila do A-
maral. 

MUITO PRAZER! 
As crianças da F3M foram apresentadas à 

família das flautas, na aula de Música. 
O encantamento foi muito grande ao ouvi-

rem as melodias tocadas por João em flau-
tas de tamanhos, formatos e registros tão 
diferentes. Estão curiosas diante do novo 
aprendizado. 

A AVENTURA DO TRABALHO 
As aulas começaram e, junto com a ale-

gria do reencontro, as discussões sobre o 
tema “A Aventura do Trabalho” já aparece-
ram. Para ilustrar a capa do caderno de Pro-
jeto, as F4 pedem que as crianças tragam na 
próxima segunda-feira, dia 18, imagens de 
trabalhadores em diferentes atividades e di-
ferentes épocas da nossa história. A partir 
delas, tantas discussões certamente apare-
cerão, levantando questões, despertando 
curiosidades e nos ajudando a delinear nos-
so percurso para o semestre. 

QUEM INVENTOU AS FÉRIAS? 
Foi com essa pergunta na cabeça que a 

F5M começou as aulas de projeto. 
Pensar sobre as férias e sobre o descan-

so ajudou a turma a entender esses interva-
los como oportunidade de reorganizar as 
informações, recarregar as energias, trazer 
novas idéias. 

E quanta gente trabalha enquanto esta-
mos de férias! Na próxima semana vamos 
explorar a imagem que ilustra nossa agenda. 

VIVA AS FÉRIAS! 
Com um olho nas férias, ainda curtindo 

descanso, ócio, preguiça, as turmas da F5T 
iniciaram suas atividades. 

Estivemos refletindo sobre as férias como 
um intervalo enriquecedor, adequado à ges-
tação de novos projetos, criações, trabalhos. 

Desta forma, aos poucos, nos dedicare-
mos à labuta que nos aguarda este ano, 
mostrando a que viemos nessa "Aventura do 
Trabalho". 

VOLTA AO PEREIRÃO 
Renata e Renato retornaram das férias 

cheios de energia para recomeçar as ativida-
des no Pereirão e aproveitaram para lembrar 
que roupas leves, tênis e meias são impres-
cindíveis para que as crianças desfrutem das 
brincadeiras de Educação Física com confor-
to e segurança. 

F2M conhece flautas 


