
meçamos com a prática de preparar uma ban-
deja com as frutas que as crianças trazem de 
casa. 

Aproveitamos para despertar o interesse 
de nossos pequenos, observando suas cores, 
formatos, tamanhos e aromas. 

Caprichem na escolha das frutas enviando-
as, de preferência, inteiras para que sejam 
apreciadas pelo grupo. 

BANHO REFRESCANTE! 
A Turma da Lua tomou um refrescante ba-

nho de chuveirão. Com baldinhos, bacias e 
diferentes brinquedos, os pequenos se esbal-
daram e se refrescaram a valer! 

FESTA NO CASAMENTO 
A Turma da Festa tomou um banho de 

chuveiro temático. Inspirados na história do 
livro "O casamento do Porcalino", de Helme 
Heine, pintaram o corpo para a grande festan-
ça e se esbaldaram nas bacias e na água 
gelada que caiu do "céu". 

Na próxima segunda-feira iremos ao Ateliê 
"Tudo se renova" para conhecer de perto o 
ofício de costureira, já que são elas as gran-
des responsáveis pelos vestidos de noivas. 

Achados e perdidos: estamos procurando 

PARA TODOS 
POR QUE NÃO COMEMORAMOS A 
PÁSCOA? 

Pode parecer estranho para os que estão 
chegando porque uma escola que faz tanta 
festa não comemora a Páscoa, o dia das 
mães e dos pais, o dia da Pátria etc, mas te-
mos uma explicação. Nos muitos encontros 
que promovemos, aproximando a produção 
das crianças de seus familiares e, em algu-
mas ocasiões, de outros grupos sociais que 
possam se interessar, privilegiamos festejar o 
que estamos pesquisando e estudando na 
escola e não o que está estabelecido no ca-
lendário religioso, cívico ou comercial. Acredi-
tamos ser importante a criança perceber que 
todo o conhecimento adquirido não deve ser 
simplesmente armazenado. Mas sim, um a-
gente de troca, crescimento pessoal e coleti-
vo. A preparação das festas e as festas em si 
são momentos diferentes de aprendizagem, 
avaliação e retorno do trabalho realizado. 

Assim, a Páscoa que se aproxima, sendo 
uma festa religiosa importante para vários 
grupos religiosos, pode ser objeto de conver-
sa e reflexão em sala pelo aspecto que a vin-
cula com o projeto institucional, por exemplo, 
a passagem do trabalho escravo à liberdade 
do povo judeu. Mas não assumirá maiores 
dimensões nem tomará outros espaços den-
tro de nossa rotina. 

Para os que têm essa data como um mo-
mento significativo, de passagem para uma 
nova vida, mais justa, generosa e fraterna 
desejamos uma feliz Páscoa. 

INFORME, FERIADO E PASSEIOS 
Na próxima semana, que será curtinha 

com o feriado da Semana Santa, não publica-
remos o nosso Informe, cuja próxima edição 
será no dia 28/3. Fiquem atentos às agendas 
pois talvez precisemos utilizá-las para avisar 
passeios que ainda estão em processo de 
planejamento e organização. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

PLANTÃO NA PEREIRINHA 
Lembramos aos pais de todas as turmas 

que estamos agendando, na secretaria, o ho-
rários para o Plantão dos professores para 
atendimentos individualizados às famílias. 

Será no dia 27/03, quinta-feira, a partir das 
18h. As famílias que desejarem participar da 
atividade precisam se organizar para que as 
crianças não fiquem na escola durante esse 
horário, quando não temos quem possa cui-
dar e se responsabilizar por elas. 

PASSEIOS 
Nossos passeios já começaram a ser a-

gendados. Pedimos atenção especial em rela-
ção à obrigatoriedade do uniforme e à pontua-
lidade. O valor do transporte e, em alguns 
casos, do ingresso, será cobrado junto com a 
mensalidade da escola. 

BANDEJA DE FRUTAS 
Para incentivar uma alimentação saudável 

e fazer do lanche da TAM um momento mais 
envolvente, além de contarmos histórias, co-
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Visita do Alexander, paleontólogo, à Turma da Fábrica 



Ele veio nos falar sobre fósseis de dinos-
sauros e trouxe ossos, dentes e uma garra 
para a gente ver. 

Ele mostrou, no telão, imagens de dinos-
sauros e de como ele descobriu alguns fós-
seis. Ele nos contou que alguns dinossauros 
comiam carne e outros comiam plantas. 

No fim do encontro, ele deu pra gente um 
jogo da memória de dinossauros e nós demos 
um cartão agradecendo a visita." 

Turma da Fábrica 
Quem fez os brinquedos que vocês têm 

em casa? Qual é o seu brinquedo favorito? 
Depois de explorarmos as fábricas, veio o 
desafio. Como as coisas eram feitas antes 
delas existirem? 

A Turma da Fábrica, então, vai embarcar 
numa viagem pela história do brinquedo para 
responder a essas e muitas outras curiosida-
des. Para esquentar nosso primeiro projeto, 
estamos enviando uma pesquisa aos pais: 
Vocês lembram quais eram seus brinquedos 
preferidos? Vale um registro escrito ou um 
desenho na folha branca que segue na pasta. 

Favor enviar tampinhas de garrafa “pet” 
para um trabalho de artes. 

JOGOS, MÁGICA E MUITO TREINO 
A Turma da Mágica construiu um jogo de 

trilha do circo. As crianças prepararam o fun-
do, escreveram os números, desenharam os 
personagens e criaram os obstáculos. Todos 
já jogaram e ficaram muito felizes com o re-
sultado. 

Nossa turma está contagiando a escola. Na 
última terça-feira fomos para o pátio, junto 
com a Turma da Fábrica, e aproveitamos para 
fazer uma apresentação de mágicas. Bento 
(TCT) também havia trazido algumas de sua 
casa e com isso, o show foi completo! 

VILLA LOBOS E MÚSICA 
Com os instrumentos musicais que cons-

truiu distribuídos pela sala, a Turma da Músi-

duas saias, uma amarela e a outra vinho, que 
talvez tenham ido por engano na mochila de 
algum amigo(a) da Clara (TBT). 

CUIDADO, O FOGO É APRESSADO! 
O que fazem os bombeiros? 
"Apagam o fogo." 
"Ajudam as pessoas." 
"Sobem em cordas." 
Aos poucos, com muitas brincadeiras, con-

versas e leituras, a Turma dos Bombeiros 
vem desvendando o universo desses corajo-
sos profissionais. 

Na próxima quarta-feira, faremos nosso 
primeiro passeio! A visita ao Corpo de Bom-
beiros do Humaitá será uma ótima oportuni-
dade para conhecermos bem de pertinho os 
equipamentos, meios de transporte e procedi-
mentos adotados por esses emblemáticos 
trabalhadores da nossa cidade. Nesse dia, 
caprichem no lanche, pois iremos lanchar no 
refeitório de lá. 

TURMA DA ABELHA NA COBAL 
As crianças da Turma da Abelha participa-

ram de duas atividades que trouxeram muita 
alegria. Primeiro fomos à loja de mel da Cobal 
saber com a vendedora Maria um pouco m ais 
sobre as abelhas. No final do encontro, com-
pramos um pote de mel e fomos presentea-
dos com uma provinha. 

Num outro dia Flavinha, mãe da Luna 
(TCM), veio nos ensinar a fazer um delicioso 
pão de mel. 

Para finalizar nossa pesquisa sobre o no-
me da turma, na próxima terça-feira iremos à 
Escola Nacional de Horticultura conhecer um 
apiário e outras criações e cultivos. O lanche 
será coletivo. 

VISITA ESPECIAL 
"Na semana passada, nós, da Turma da 

Fábrica, recebemos a visita de um paleontólo-
go, o Alexander. 

ca produziu muitos sons. No final, uma gosto-
sa banda se formou e a cantoria ecoou pela 
escola. 

Na biblioteca, além de se emocionarem 
com a história russa contada através da músi-
ca "Pedro e o Lobo", de Prokofiev, as crian-
ças se divertiram identificando o instrumento 
de cada personagem. 

No próximo dia 26 faremos uma visita ao 
Museu Villa-Lobos e lá assistiremos a uma 
apresentação de um duo de violoncello e pia-
no. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

PEREIRÃO SOBRE RODAS 
Nossos animados e esperados pátios so-

bre rodas serão na próxima semana. Vale 
trazer patins, skates e patinetes. Acessórios 
como capacetes, joelheiras e cotoveleiras 
serão muito bem vindos! 
 

Segunda-feira - F1M, F4MB, F1T e F5TA 
Terça-feira - F2M, F4MA, F2T e F5TB 
Quarta-feira - F3M, F5M, F3T e F4T 
LIVROS ADOTADOS 

Estamos relembrando os livros que foram 
adotados para as turmas. Qualquer dúvida, 
entrem em contato com o professor. 
 

F2 - "Ossos do Ofício", de Gilles Eduard, 
Cia das Letrinhas 

F3 - "D. João Carioca - A corte portuguesa 
chega ao Brasil 1808-1821", de Lilia Moritz 
Schwarcz, Cia das Letras e "Jean Baptiste 
Debret", de Douglas Tufano, Ed Moderna. 

F4 - "Atlas Afro - Brasileiro" de Raul Lody, 
Ed Maianga e "Ifá, o adivinho" de Reginaldo 
Prandi, Cia das Letrinhas 

F5 - "Emília no País da Gramática" e 
"Histótia das Invenções", de Monteiro Lobato 

Turma da Abelha na Cobal Turma da Mágica em pleno treino 



REUNIÃO DE PAIS 
As reuniões das F2 serão na próxima se-

gunda-feira; as das F5 na outra segunda-
feira, dia 24. Às 19h. 

ARTES NA F1 
Moema, professora de Artes de F4 e F5, 

nos fez uma visita e apresentou diários gráfi-
cos. As crianças aprenderam que o caderno 
de desenho é um lugar de muitas possibilida-
des. Assim, experimentaram interferir em foto-
grafias, colar figurinhas, carimbar e brincar 
com recortes de diferentes reproduções da 
Tarsila do Amaral. Os pequenos já compreen-
deram que não existe desenho errado e que 
se não estiverem satisfeitos com o resultado, 
podem buscar soluções para as transforma-
ções que desejarem. 

Montamos envelopes para que todos pos-
sam ir juntando diferentes imagens e materi-
ais até serem utilizados. 

No final fomos ver a exposição do tio do 
Tomaz. Na volta fizemos um lanche no Céu 
Pereira e brincamos ao ar livre." 

Texto coletivo 

PORTINARI E CASTRO MAYA 
"Castro Maya era um colecionador muito 

amigo de Portinari. A F2M foi ao Museu ver 
os quadros de Portinari que faziam parte da 
coleção de Castro Maya. 

Portinari e Tarsila do Amaral, autora do 
quadro Operários, que está na capa da nossa 
agenda, fizeram parte do Movimento Moder-
nista. Os dois pintaram muitos trabalhadores. 
Lá, vimos quadros que Castro Maya comprou, 
encomendou e outros que ele ganhou do ami-
go ‘Candinho’. 

Alguns quadros foram feitos só com riscos, 
outros muito parecidos com a realidade, ou-
tros bem diferentes com muita vida e movi-
mento... 

A exposição foi muito interessante! Adora-
mos!" 

Texto Coletivo 

D. JOÃO À VISTA 
As F3 irão à Exposição "Um novo mundo, 

um novo império:a corte portuguesa no Brasil" 
que está no Museu Histórico Nacional. A F3T 
irá no dia 25, terça-feira e a F3M no dia 28, 
sexta-feira. O lanche será individual. 

Estamos abertos a doações de histórias 
em quadrinhos para o nosso "acervo" de sala 
de aula. Contamos com a colaboração de 
todos. 

AULAS DE MÚSICA DAS F3 E F4 
Para que o material de música seja melhor 

organizado, pedimos que as crianças de F3 
coloquem um saquinho plástico que possa 
proteger e separar as partituras do resto do 
material da pasta que vai e vem todo dia na 
mochila. As pastas do Coral das F4 também 
são utilizadas para esse fim. No caso das 

Objetos que contam sobre a Áfrina nas F4 F5TB nas aulas de Inglês. 

F2T no Centro Cultural da Caixa 
"HARD WORKERS" 

Nas aulas de Inglês, as crianças estão tra-
balhando muito e se familiarizando com um 
vocabulário extenso que compõe o universo 
do trabalho. 

As profissões dos pais e os profissionais 
que encontramos no nosso dia a dia deram 
início ao projeto. As informações e imagens 
trazidas pelas crianças enriqueceram bastan-
te a nossa pesquisa! 

F2T VISITA PORTINARI 
"O nosso primeiro passeio à Caixa Cultural 

foi muito legal! Apreciamos muitas pinturas de 
Portinari que não conhecíamos e achamos 
muito bonitas e interessantes. 

Vimos uma foto da casa do Castro Maya, 
na qual aparecia um quadro do Portinari. 
Também vimos o quadro ‘Sapateiro de 
Brodowski’, igual à reprodução que temos na 
sala da F1. 



17  CLARA LESSA PINTO                      F4MB 
17  GABRIEL PINHEIRO COLKER          F4MB 
18  MARIA LUISA LOPES CHEUICHE      TDT 
19  MARIA FERNANDA A VILLELA          TCM 
20  ANA CAROLINA FERREIRA JUNGERF5TA 
20  PEDRO SANCHES KURTZ               F4MA 
20  MARINA INTRATOR JUPPA                F1T 
21  SOFIA STEIMAN TEIXEIRA COSTA   TAM 
22  MARIA ISABEL D SOARES GATTI      TDT 
23  ELEONORA ACOSTA MANELA        F4MB 
23  JOAO PEDRO CAMPOS VELEDA      F3M 

Aniversários 
de 17 a 23/3 

F4MA e F4MB precisam estar na mochila a-
penas nas terça-feiras, dia que acontecem as 
duas atividades, mas para F4T também é ne-
cessário que a tragam nas quartas, dia das 
aulas de música. 

TRABALHO DÁ TRABALHO 
Dando prosseguimento aos jogos de im-

provisação nas aulas de teatro, as F3 e F4, se 
organizaram em duplas e trios para construir 
e representar personagens de diferentes pro-
fissões. 

Encontros inusitados e hilariantes entre um 
modelo e um gari, entre um médico e um ven-
dedor ambulante... Chapéus, óculos, luvas 
ajudaram a tornar os personagens bem con-
vincentes. Foi bastante desafiador quando as 
crianças só puderam usar calçados, à manei-
ra de fantoches, e a voz para representar es-
ses trabalhadores. 

A partir daí, surgiram diálogos e situações 
pertinentes a cada tipo de trabaho escolhido. 

O QUE A ÁFRICA TEM? 
Origem / comércio / diversidade / cultura / 

música / dança / conflito / trabalho / histórias / 
calor / tradições / contos / negros / brancos / 

mitos / sociedades / divindades... 
As salas das F4 se encheram de cores, 

imagens e histórias africanas. 
Os materiais não param de chegar, enri-

quecendo nosso acervo para pesquisas e 
apreciações. São muitas as novidades e as 
descobertas. 

CALCULADORA 
As turmas de quinto ano tiveram atividades 

com a calculadora. 
É verdade que a maquininha pode abreviar 

operações enormes e calcular resultados com 
a maior precisão, mas quem pensava que ia 
deixar a meninada mal acostumada ou pre-
guiçosa, pode ficar tranqüilo porque a idéia é 
justamente o contrário. Para realizar as pro-
postas das aulas de Matemática os alunos 
precisam, antes de qualquer coisa, pensar 
muito nos números e nas operações que irão 
digitar. 

Daqui para a frente a calculadora passa a 
fazer parte do material do aluno nas aulas de 
Matemática e não deve mais sair da mochila. 

ENTRELAÇANDO 
As últimas aulas de projeto na F5TB foram 

dedicadas a uma trança especial. Com a ani-
mação tcheca "Sonho Impossível", de Doub-
ková, a música "Rotina", dos Titãs e o livro "O 
Homem que roubava horas", de Daniel Mun-
duruku, a meninada foi convidada a pensar 
nos afazeres cotidianos, muitas vezes diluí-
dos em nossas rotinas, e o quanto nos falta 

"tempo de aprender a usar o tempo, (...) tem-
po de olhar o tempo". Pensando nisso, as 
crianças escreveram pequenas situações irre-
verentes onde a família, "atolada" na rotina, 
passa pela experiência de encontrar com o 
homem que roubava as horas. Quem quiser 
conferir veja os cadernos de projeto. 

NOVIDADES DA F5M 
A semana foi cheia de atividades nas aulas 

de Projeto. Começamos a leitura de Emília no 
País da Gramática, onde aprendemos pala-
vras novas como "Bofe", "Ogano", e "Bamba". 
Na biblioteca, além de ler e pegar livros em-
prestados, assistimos à animação "Sonho 
Impossível" e ouvimos duas histórias: "O ho-
mem que roubava horas" e a " Sopa de botão 
de osso". Tivemos, ainda, um desafio: em 
dupla criamos cruzadinha "com ingredientes" 
gramaticais indicados pela professora. 

O jogo Dicionário foi uma das principais 
atrações da semana. 

Em Matemática também tivemos um jogo 
muito legal no Pereirão, No Alvo. Fizemos o 
nosso primeiro teste que era sobre a escrita 
de números grandes. 

Nas aulas de Teatro a sensação foi a cons-
trução de cenas, em duplas ou trios, repre-
sentando diferentes trabalhos, usando adere-
ços. 

Texto Coletivo 

DE TODOS 
OFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS 

Que tal confeccionar seu próprio diário, 
aprendendo a encadernar e depois preen-
chendo-o com colagem, impressão, dobradu-
ra, desenho e pintura? Com a ajuda desses 
recursos podemos criar interpretações visuais 
sobre nossa família, amigos, sonhos, medos, 
idéias e pensamentos. A oficina acontece em 

três aulas, sempre às sextas-feiras, em dois 
horários: 9h às 

11h ou 14h às 16h. Maiores informações: 
g a b i i r i g o y e n @ o i . c o m . b r  o u  www.
estudiomarimbondo.blogspot.com. 

BRINCADEIRA DE CAPOEIRA 
Flavinha, professora da Turma do Bombei-

ro, faz parte da equipe que oferece aulas de 
capoeira para crianças a partir de 2 anos e 
meio, na Rua Piratininga, 135, Gávea, às se-
gunda e quartas, de 9h45 às 10h30 e terças e 
quintas de 16h30 às 17h10 e das 18h00 às 
19h00 

AULAS DE CULINÁRIA 
Fabiana Figueiredo, mãe da Alice F3M e 

Gabriela Kapim, mãe da Sofia TBM convidam 
os alunos, pais e funcionários da Sá Pereira 
para conhecerem seu novo espaço, Ateliê das 
Idéias, onde oferecem aulas de culinária e 
consultoria nutricional para crianças, adoles-
centes e adultos. O telefone é 2535-6181. 

F4MA nas aulas de Teatro 


