
cortada para um trabalho de artes. 

PARA CASA 
A TDT está levando para casa um tema 

para ser pesquisado. 
As crianças devem trazer, na próxima 

segunda-feira, num papel que está na 
pasta, a profissão de seus pais e o que 
eles fazem no trabalho. Aproveitem um 
pedaço do papel para fazer um desenho 
sobre a pesquisa. 

As crianças entrevistaram alguns fun-
cionários da escola, depois de uma con-
versa sobre quem trabalha para que a 
nossa Sá Pereira possa funcionar. Tínha-
mos que escrever seus nomes, a função 
que exercem, para depois refletir sobre o 
t r a b a l h o  n a  e s c o l a .  N o s s o s  
"entrevistadores" foram muito eficientes! 

OPERÁRIOS 
A TCT apreciou, no telão do salão, a 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

NOVO MOMENTO 
As crianças da TAM estreitaram, ainda 

mais, seus vínculos com as professoras. 
Os laços de confiança e afeto já são sufi-
cientes para que aceitem que seus res-
ponsáveis passeiem na Cobal enquanto 
aguardam por elas. 

Nossos pequenos brincam e conhecem 
os diferentes espaços da escola, partici-
pando do rodízio das salas. 

Na próxima semana, investiremos no 
encontro do grupo todo, que esteve dividi-
do em dois turnos nas duas primeiras se-
manas, para que possamos estabelecer 
uma nova rotina repleta de brincadeiras e 
atividades. 

CONSTRUINDO HISTÓRIA 
Além dos novos livros enviados pelas 

famílias, as crianças da TAT têm desfruta-
do de outras histórias do acervo da esco-
la. São momentos agradáveis, onde os 
pequenos apreciam imagens e ficam aten-
tos às narrativas. Também estamos cons-
truindo nossa própria história, e para isso 
pedimos aos pais que enviem, na próxima 
semana, uma foto das crianças. 

BRINCANDO E CANTANDO NA TBM 
A cada dia conhecemos, melhor, as 

nossas crianças. Seus gostos e preferên-
cias vão se revelando e assim temos 
construído um repertório de músicas e 
brincadeiras que já não podem faltar em 
nossa manhãs: "Pula pulguinha", "Meu 
pintinho amarelinho", "Sai, sai, sai ô pia-
ba", "Dona Macaca" ... Nossos pequenos, 
também, têm se divertido muito com as 
brincadeiras de esconder e de pegar. Du-
rante a semana aproveitamos bastante os 
espaços da sala de jogos e o pátio de 

trás, onde pudemos matar a saudade dos 
brinquedos antigos e descobrir as novida-
des. 

Na próxima semana escolheremos o 
nome da nossa turma. Será que vocês, 
em casa, já podem começar a aquecer a 
discussão sugerindo nomes interessantes 
que, de preferência, se relacionem com o 
Projeto Institucional? 

OVOS NA TBT 
"Dentro do ovo tem um pintinho". Esta 

foi uma das afirmações que as crianças 
fizeram diante do ovo que trouxemos para 
mostrar à turma. Depois de abri-lo, tocá-
lo, nomear suas partes e comprovar que o 
pintinho não estava ali, as crianças come-
ram ovos de codorna e de galinha mexi-
dos e cozidos. Todos pediram bis! 

Pedimos que cada criança traga uma 
foto individual da mamãe e do papai, de 
preferência em close, que possa ser re-
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Diante de tantos rostos diferentes, re-
solvemos escolher um para criar uma his-
tória: Qual será seu nome? Quantos anos 
tem? Qual é o seu trabalho? O que mais 
gosta de fazer? 

A atividade foi muito interessante e será 
exposta no mural da escola. 

O BOLO DA BRUXA 
A TDM se divertiu com as histó-
rias, contadas em capítulos, do 
livro de Lia Luft, "Histórias de 
Bruxa Boa". 
Cada dia havia uma surpresa 
diferente na "caixa misteriosa" 
da turma. O que mais instigou 
as crianças foram os ingredien-
tes de um bolo de chocolate. No 
entanto, uma dúvida pairou no 
ar: "será que é um bolo envene-
nado pela Bruxa?" As crianças 
respiraram aliviadas porque não 
sentiram o cheiro desagradável 
de um dos componentes da po-
ção mágica da história: o "pum 
de minhoca". 
O bolo ficou tão gostoso que to-
dos comeram e repetiram! 

NAVEGANDO E CANTANDO 
JUNTOS 
Depois do primeiro final de se-

reprodução de "Operários", de Tarsila do 
Amaral, que está na capa da nossa agen-
da. 

Conhecendo um pouco da história da 
artista, a apresentação rendeu boas con-
versas. 

mana, as crianças da TCM voltaram com 
a corda toda. No pátio, nos divertimos na-
vegando num barco montado com tecidos, 
ao som de "A Canoa Virou". Entre uma 
brincadeira e outra, com muita alegria, 
nossos meninos e meninas vêm conquis-
tando novos amigos . 

Na próxima semana começaremos a 
conversar sobre o nome da turma. Valem 
conversas sugestivas em casa. 

PIOLHOS 
Algumas crianças estão com piolhos. 

Pedimos que verifiquem suas cabeças e 
que, caso seja necessário, consultem 
seus pediatras. Não se esqueçam que 
apenas o pente fino não basta, no caso de 
haver lêndeas, pois elas precisam ser reti-
radas uma a uma. 

CARRINHOS DE BEBÊ 
Pedimos aos pais que transportam 

seus filhos em carrinho, que evitem deixá-
los no pátio, pois não temos espaço onde 
possam ser guardados. Sua permanência 
acaba ocupando espaços de brincadeira. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

BIBLIOTECA 
Estamos aguardando as doações que, 

O bolo da bruxa da TDM 

TCM na canoa 

TCT criando um boneco operário 



anualmente, enriquecem o acervo de nos-
sa biblioteca. Além do investimento perió-
dico que a escola vem fazendo, as doa-
ções dos alunos têm ajudado a construir 
esse espaço coletivo que tanto contribui 
para a formação de leitores autônomos e 
competentes. Inicialmente, os livros trazi-
dos pelas crianças permanecem na biblio-
teca da sala, até que todos os colegas da 
turma tenham usufruído da sua leitura. Em 
seguida, vão para o acervo geral da esco-
la. 

Verificamos que os acervos existentes 
nas livrarias que indicamos no Informe 
357 estão com muito poucas opções. 

Assim, pedimos que nos ajudem na es-
colha dos novos livros, dando preferência 
aos lançamentos. 

REUNIÃO DE PAIS NOVOS E F1 
Na próxima segunda-feira, às 19h, es-

peramos os responsáveis pelos alunos 
novos do Ensino Fundamental, inclusive 
os de F1 que estão vindo da Pereirinha. 
Além de uma apresentação mais detalha-
da da proposta pedagógica da escola, po-
deremos esclarecer dúvidas sobre a rotina 
e as características desse segmento. Inici-
aremos, todos juntos num primeiro mo-
mento, e em seguida os pais de F1 terão 
oportunidade de um contato mais próxi-
mos com os professores das turmas e as 
orientadoras do turno. 

FÁBRICAS NAS F1 
Nesse início de ano as crianças ainda 

estão se organizando e se acostumando 
com a nova rotina. Elas estão muito ani-
madas com as aulas de Educação Física! 
Ficam perguntando todos os dias se aque-
le é o dia do Pereirão... Jogaram queima-
do e futebol e foi a maior diversão! Apro-
veitamos para pedir aos pais que ajudem 
as crianças a lembrar dos dias das aulas: 
segundas e quintas (F1T); terças e quin-
tas (F1M). 

As crianças trouxeram, muito orgulho-
sas, o primeiro dever de casa. Na roda, 
conversamos sobre o quadro “Operários”, 
de Tarsila do Amaral, que ilustra a capa 
da nossa agenda. Ele inspirou muitas con-
versas sobre o projeto “A Aventura do Tra-
balho.” Em Artes as crianças desenharam 
e pintaram suas próprias fábricas de sapa-
tos, roupas, bonecas, brinquedos etc. E 
na aula de Música assistimos ao vídeo de 

dade / limite / salário / regras / projeto / 
preconceito / cansaço / coragem / conhe-
cimento / agilidade / dificuldade / paciên-
cia / dedicação / profissão / responsabili-
dade / força / disciplina / independência / 
dependência / emprego / tarefa / imagina-
ção / compromisso... 

As crianças das F4 andam pensando 
muito sobre o Projeto Institucional e logo, 
logo estarão escolhendo e iniciando seus 
primeiros estudos. 

CAPA DO CADERNO 
As F4 estão levando o caderno de Pro-

jeto para ser encapado com plástico trans-
parente. Essa atividade, com imagens de 
pessoas trabalhando, rendeu boas con-
versas e nos aproximou bastante do tema 
da escola. 

SOBRE CIGARRAS E FORMIGAS 
Com essa fábula, a F5TB inicia suas 

reflexões sobre o trabalho. Após conhecer 
algumas versões e muita conversa, a me-
ninada foi convidada a escrever classifica-
dos - inspirados nos textos de jornal e nos 
Classificados poéticos de Roseana Mur-
ray - "Procura-se uma cigarra"; "Procura-
se uma formiga." - foram estes os enunci-
ados que propuseram a atividade. Outra 
oportunidade de apurar o olhar para a 
questão do trabalho foi trazida pelo filme 
"Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Perei-
ra. 

Vamos nos aproximando de uma leitura 
mais crítica da capa da agenda. A idéia é 

F1T no Pereirão 
uma máquina de sons muito divertida, 
"Crazy machine". Quem quiser pode aces-
sar em www.youtube.com . 

A F1M recebeu duas amigas novas, a 
Maria e a Marina. Sejam bem vindas!!! 

COLAGENS 
As F2 estiveram empenhadas em criar 

as capas dos cadernos de Projeto e Mate-
mática. No meio de várias revistas, e com 
olhar atento, as crianças pesquisaram i-
magens de pessoas trabalhando e gravu-
ras que pudessem responder à pergunta: 
o que é a matemática? 

Desse jeito fomos nos aproximando do 
tema do ano e levantando hipóteses sobre 
o que vem a ser a tal matemática! 

Os dois cadernos estão indo hoje para 
casa. Pedimos que sejam encapados com 
Contact ou plástico transparente e voltem 
na segunda-feira! 

CORES E DESENHOS DE TARSILA 
As crianças das F3 permanecem no 

universo de Tarsila do Amaral. A obra "Os 
Operários", que ilustra nossa agenda, tem 
sido apreciada e discutida junto ao contex-
to histórico do trabalhador da época em 
que foi criada. Todos estão muito curiosos 
com suas as diversas formas e cores. O 
desafio, agora, é dar asas à imaginação e 
criar um perfil para um dos trabalhadores 
que aparece na obra. 

TRABALHO COMBINA COM... 
Estudo / esforço / escravidão / criativi-



Luca, desculpe pelo seu aniversário não ter 
sido publicado no semana passada. Parabéns 
atrasados! 
 

20   LUCA PELAYO DE M GONCALVES F4MA 
 

25   JOAO LUIZ PENA SANTOS              PROF 
25   DULCINEIA DA SILVA CORREA        AUX 
27   JEAN PHILIPPE T C DE BEYSSAC  PROF 
28   MARIANA DE ARAUJO FIORE         PROF 
28   HELENA CAVAZOTTE MORENO       TBM 
 

01   FRANCISCO WASH M LEVY               F2T 
01   EDUARDO GONÇALVES MARTINS F4MB 
01   FERNANDO C ARIANI FILHO           PROF 
02   DIANA CORREA V LEITE RIBEIRO     F4T 
02   EDUARDO AUGUSTO CURY FABIÇOTBM 
 

Aniversários 
de 25/2 a 2/3 

que as atividades iniciais representem u-
ma significativa sensibilização para a es-
colha do projeto da turma. 
 

"Procura-se uma formiga 
engenheira, forte, esforçada 
mas muito delicada; 
Procura-se uma formiga 
Que trabalhe dia e noite, 
mas com pausa para o almoço; 
Procura-se uma formiga 
dura e pé no chão 
mas com um belo coração." 

Clarissa, Mayara e Marina 
 

"Procura-se uma cigarra 
Que saiba cantar o sol 
Que saiba recitar a noite 
Que seja leve como o vento 
Que voe como andorinha 
e seja simpática como uma flor." 

Bernardo e Thiago 

LOBATO PARA AS F5 
Estamos precisando da ajuda de todos 

para conseguirmos juntar exemplares de 
"Emília no País da Gramática" e de 
"História das Invenções" para as turmas 
de F5. A preocupação de trabalhar com 
clássicos da literatura Infantil está sempre 
presente como estratégia didática. Nesse 
sentido, a introdução das crianças no uni-
verso de Lobato vem se realizando nas F4 
e F5, quando já possuem certa competên-
cia para dar conta de uma leitura que re-
quer habilidades de interpretação mais 
desenvolvidas. Há algum tempo optamos 
pelo primeiro como nosso guia de estudo 
de gramática nas F5. Desenvolvemos ati-

Classificados poéticos no mural da F5TB Colagens nos cadernos da F4T 

vidades, fichas e apostilas que têm o livro 
como base. Infelizmente, a obra está mi-
grando da editora Brasiliense para a Glo-
bal, que ainda não editou todos os títulos. 
Poderemos encontrar em  livrarias e se-
bos alguns exemplares, mas não será fácil 
consegui-los para todos. Contamos com o 
esforço de busca e pedimos que dêem 
preferência às edições antigas, que pos-
sam conseguir com amigos e parentes.  

Uma opção pode ser www.
estantevirtual.com.br. É um site que ofere-
ce livros de centenas de sebos do Brasil. 
Em uma pesquisa encontramos 57 ofertas 
de A Gramática da Emília e dezenas de 
ofertas de História das Invenções. 

NOVIDADES NA F5M 
Nas aulas de Matemática fizemos uma 

lista com os assuntos que já aprendemos 
e uma outra com os que vamos aprender 
este ano. Fizemos, também, um ditado 
diferente: um ditado com números gran-
des. Em Projeto lemos e ouvimos a fábula 
"A Cigarra e a Formiga" e assistimos ao 
filme Tapete Vermelho. Além disso, nas 
aulas de Artes, com recortes, colagens e 
desenhos, inauguramos o nosso diário 
gráfico. Nas aulas de Música começamos 
a usar o pandeiro. No próximo informe da-
remos notícias das aulas de Inglês, Ex-
pressão, Teatro e Coral. 

Texto Coletivo 

OFERTAS DE EMPREGO NA F5TA 
Procuram-se Formigas e Cigarras com 

perfil profissional específico. São classifi-

cados pra lá de poéticos, desenvolvidos 
no "Departamento de criação" da turma. 
Antes disso, houve uma defesa das carac-
terísticas de cigarras e formigas. Assim, 
todos tiveram subsídios para os anúncios 
de emprego. A poesia está intrínseca em 
cada "empregador". 

DE TODOS 
AINDA É CARNAVAL 

No próximo sábado, às 18h30, no Ca-
necão, haverá um show de lançamento do 
CD Carnaval, Palavra Cantada, de Sandra 
Peres e Paulo Tati. 


