
mos um número máximo de dois acompa-
nhantes por criança. 
Dia 20, terça-feira, Turma da Lua 
Dia 26, segunda-feira, Turma dos Bombeiros 
Dia 28, quarta-feira, Turma da Festa 
Dia 29, quinta-feira, Turma do Carro 
Dia 30, sexta-feira. Tutma da Abelha 
Dia 2/6, segunda-feira, Turma da Música 
Dia 4/6, quarta-feira, Turma da Mágica 
Dia 9/6, segunda-feira, Turma da Fábrica 
BOMBEIROS NO MUSEU 

Fomos ao Museu dos Bombeiros de ôni-
bus e lanchamos na mesa deles. 

Nós vimos o cavalo que puxava a carrua-
gem dos bombeiros. Os bombeiros apaga-
vam o fogo com baldes de couro cheios de 
água. Vimos, também, um monte de capace-
tes, o primeiro hidrante da nossa cidade, os 
baldes de couro, extintores de incêndio e 
muito mais. 

O passeio foi legal, queremos voltar outra 
vez e levar o papai e a mamãe. 

Turma do Bombeiro 

NOTÍCIAS DA TURMA DA LUA 
Nas últimas semanas as conversas sobre 

PARA TODOS 
A OUTRA JANELA 

Em "artigos", no "site" da escola, o artigo 
do senador Cristovam Buarque publicado em 
O Globo de 26/4. Está aberto um título no 
fórum para comentários. A publicação foi 
autorizada pelo autor. 
PIOLHOS NA CÔRTE! 

Segundo uma mãe bem humorada, ape-
sar da contrariedade de ver sua filha da F3T 
reinfestada depois de um árduo trabalho de 
limpeza e cuidado, "a Sá Pereira está pare-
cendo uma das naus que trouxe a família 
portuguesa ao Brasil!". 

Acreditamos que as condições básicas de 
higiene pessoal e saúde são funções muito 
mais da família do que da escola. Em nosso 
trabalho pedagógico o que está ao nosso 
alcance é conversar com as crianças sobre 
os perigos do parasita e sobre a necessida-
de de colaborarem com as famílias durante 
as seções de tratamento. Conclamamos to-
dos os "ex-súditos" da coroa: Ao combate! 
PROBLEMAS COMUNS 

Fizemos, com a presença de alguns pais, 
uma reunião que teve como desdobramento 
um encontro com a sub-prefeitura, que se 
comprometeu em nos ajudar a resolver nos-
sos problemas de segurança, trânsito etc. 
Foram convocados pelo sub-prefeito, Marce-
lo Maywald, o Coronel do II Batalhão, o Ins-
petor do Grupamento Especial de Trânsito 
da Guarda Municipal, e um representante da 
Cet Rio para escutarem nossas queixas e 
reivindicações no próximo dia 2 de junho, 
quarta feira, às 18h.  

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

HOMENAGEM AOS TRABALHADORES 
Na véspera do Dia do Trabalho, as crian-

ças da Pereirinha tiveram um dia diferente, 
dedicado especialmente aos trabalhadores. 

Depois de reflexões sobre o tema, chegou 
a hora de brincar e fazer arte para homena-

gear os diferentes profissionais. 
Traçaram silhuetas de alguns funcionários 

da escola, enfeitaram-nas com colagens e 
pinturas e escreveram informações sobre 
eles. Também representaram os profissio-
nais que têm pesquisado, através de dese-
nhos e de dramatizações, utilizando as no-
vas fantasias de carteiro, gari, policial, médi-
co, enfermeiro e palhaço, que chegaram pa-
ra compor o acervo de nossa biblioteca. 
REUNIÃO DE PAIS 

Na próxima segunda-feira, teremos as 
últimas reuniões de pais da Pererinha: Tur-
mas da Festa e da Mágica, às 18h. Conta-
mos com a presença de todos. 
FESTAS PEDAGÓGICAS 

É chegada a hora das crianças comparti-
lharem, com suas famílias, um pouco do que 
aprenderam. Pedimos que fiquem atentos 
aos dias e horários e se organizem para par-
ticipar. As festas do turno da manhã serão 
às 8h e as do turno da tarde às 16h. Gostarí-
amos de poder receber toda a família mas, 
para que esses encontros sejam mais con-
fortáveis e tranquilos para todos, estipula-
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dade. Depois, a brincadeira ficou por conta 
da imitação dos movimentos de cada brin-
quedo feito pelo Sr.Copelius: o soldadinho 
de chumbo, o boneco chinês, o palhaço de 
mola e, é claro, a boneca Copélia. 
VISITA DO PEDRINHO 

Depois de aprender sobre o caminhonei-
ro, a Turma da Abelha começou a pesquisar 
um outro profissional que também utiliza a 
roda em seu instrumento de trabalho: o pipo-
queiro! Para conhecer mais a fundo esse 
trabalhador, entrevistamos o Pedrinho, que 
além de pipoqueiro é funcionário da escola. 
Ele nos ensinou a fazer pipoca e nos contou 
um pouco sobre o seu trabalho. No final to-
dos se deliciaram comendo pipoca doce e 
salgada. Foi um dia especial! 

Terça-feira faremos um passeio ao Par-
que dos Patins, na Lagoa. Pretendemos 
transformá-lo num "parque sobre rodas" e 
para isso pedimos que tragam um velocípe-
de, patinete ou bicicleta. 
NOSSO PASSEIO 

O passeio da Turma da Mágica foi ótimo! 
Chegando ao TEAR, fomos recebidos pelas 
palhaças Pimenta e Canelinha, formadas 
pela Escola Nacional de Circo. 

Conhecemos e exploramos diversos tipos 
de malabares, brincamos de equilibristas em 
cima do muro e de fazer acrobacias nos col-
chões. Depois de muitos exercícios, as crian-
ças famintas, compartilharam um delicioso 
lanche, repondo as energias para brincar 
mais um pouco no jardim da casa do Instituto. 

No final, fizemos maquiagem no rosto, ga-
nhamos narizes de palhaço e tiramos fotos. 
TEM ROUPA NO VARAL 

A Turma da Música fez um passeio a pé. 
Foi conhecer uma lavanderia próxima à Co-
bal. Saímos de mãos dadas e cantando o 
"Canto das lavadeiras". Chegando lá, con-
versamos com a lavadeira, a passadeira e o 
dono da loja. As crianças ficaram impressio-
nadas com o tamanho das bacias, máquinas 
de lavar e de secar e com a quantidade de 
roupas penduradas. 

Quarta-feira iremos à Escola Nacional de 
Horticultura conhecer uma mini-fazenda. O 
lanche será coletivo, num piquenique embai-
xo das árvores. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

A AVENTURA DO TRABALHO 
Diante do nosso Projeto, não seria possí-

vel deixar passar em branco o Dia do Traba-

o trabalho do jardineiro têm envolvido a Tur-
ma da Lua em muitas atividades. Após rece-
berem uma sacola misteriosa, a curiosidade 
tomou conta das crianças, que levantaram 
muitas hipóteses sobre o que seria o seu 
conteúdo. Quando foi aberta, uma suspresa: 
um kit de ferramentas de jardinagem. Com 
nossos instrumentos de trabalho em mãos, 
resolvemos plantar nossas próprias mudas. 
Fomos até a Cobal para conhecermos varie-
dades de flores e plantas. 

Aproveitamos o passeio para comprar 
duas mudas de flores, terra e uma jardineira. 
As mudas foram plantadas na escola e todos 
estão empenhados em cuidar delas. Para 
que cresçam bonitas e saudáveis, as crian-
ças já sabem: "Tem que ter água e sol!" 
TURMA DO CARRO 

A Turma do Carro tem comemorado a 
escolha de seu nome explorando, com entu-
siasmo, sucatas que são transformadas em 
carros, caminhões e outros meios de trans-
porte. As crianças pintam, colam tampinhas, 
lantejoulas e outros apetrechos dando "vida" 
aos seus carrinhos e carrões. 

Vale lembrar a quem ainda não trouxe o 
"dever de casa", pedido anteriormente, que o 
envie para a escola, pois vamos começar as 
conversas e brincadeiras com as crianças 
sobre esse trabalho. 
FESTA PARA EMÍLIA 

Para receber a boneca Emília, que pas-
sou uns tempos fora da escola retocando o 
figurino, a Turma da Festa preparou um baile 
no Reino das Águas Claras. No salão, todo 
ambientado como se fosse o fundo do mar, 
as crianças, vestidas como os personagens 
do Sítio do Picapau Amarelo, brincaram com 
conchas, dançaram, cantaram e mataram a 
saudade da boneca sapeca. Estamos inau-
gurando hoje o rodízio de empréstimo da 
Emília, confeccionada pela Isabela, mãe do 
Gabriel, com as crianças da turma. Mas... 
Atenção! Emília precisa ser devolvida, impre-
terivelmente, às segundas-feiras e deve ser 
cuidada com muito carinho, pois ela é muito 
especial para todo o grupo. Aguardem a sua 
visita! 

Quinta-feira iremos à Fazendinha. Quem 
sabe não encontramos por lá o pessoal do 
Sítio! O lanche será coletivo. 
COPÉLIA 

As crianças da Turma da Fábrica assisti-
ram, com muita concentração, ao Balé Co-
pélia, nas aulas de Expressão Corporal. A-
doraram conhecer a história de um velho 
fabricante de brinquedos, que faz uma bone-
ca tão perfeita que parece uma moça de ver-

lho. Cada turma, de sua maneira, conversou 
sobre a data, o contexto histórico do momen-
to de sua criação e puderam refletir e reto-
mar alguns aspectos sobre o universo do 
mundo do trabalho, discutidos desde o início 
do ano. 

Recebemos visitas muito agradáveis de 
pais e profissionais que ampliaram nossas 
posssibilidades de pesquisa. 

As turmas de Quinto Ano, em homena-
gem aos funcionários da escola, produziram 
e apresentaram um "clip", ao vivo, da música 
"O dia em que a Terra parou", de Raul Sei-
xas. 

As demais turmas realizaram diferentes 
trabalhos de artes que resultaram em uma 
exposição muito interativa e divertida. Vejam 
as fotos no "site". 
PRIMEIRO MISTÉRIO RESOLVIDO! 

As turmas de F1 concluíram suas primei-
ras investigações: 
 

"Resolvemos o mistério da carta. Segui-
mos as pistas, encontramos o suspeito. Ele 
faz chaves. É o chaveiro Paulo." 

Turma do Mistério 
"A turma da Pantera Cor de Rosa desco-

briu o mistério da carta. Era o chaveiro Val-
deri" 

Turma da Pantera Cor de Rosa 
As crianças ficaram muito impressionadas 

com a rapidez com que se faz uma chave e 
conheceram o principal instrumento de tra-
balho, a copiadora. Ganhamos um enorme 
acervo de chaves de diferentes formas, tipos 
e tamanhos que estamos usando para fazer 
alguns trabalhos de artes e de matemática. 
Vejam algumas fotos da investigação no 
"site" da escola, em Notícias das Turmas. 

O dia primeiro de maio suscitou curiosas 
interrogações. Será que esse foi o dia em 
que a Terra parou? Mas nossos pequenos 
estavam atentos durante o Dia do Trabalho e 
perceberam que muitas pessoas trabalham. 

As turma de F1 vão à Casa do Pontal ver 
uma exposição de esculturas de barro, que 
retratam diferentes profissões, feitas por ar-
tistas populares. Precisamos sair pontual-
mente. 
Turma do Mistério, terça-feira às 8h. 
Turma da Pantera Cor Rosa, quarta-feira às 
13h. 

O lanche será coletivo. 
PRAIA, PRAIA 

As crianças das turmas de F1 ainda não 
conseguiram ir à praia. O fenômeno das on-
das enormes e a instabilidade do tempo não 
ajudaram muito. A útima tentativa frustrada 
rendeu um dia muito divertido. Brincamos 



com baldes e mangueira e depois tomamos 
um banho de Sol no Pereirão (fotos no 
"site"). Fiquem atentos à agenda pois assim 
que o tempo firmar remarcaremos o passeio. 
UM POUCO DO CAMPO 

A F2T recebeu uma visita muito especial 
no dia da comemoração de primeiro de mai-
o! Foi Nininha! Ela veio do campo para tra-
balhar na casa da família do Pedro Galvão. 

Nininha contou muitas histórias sobre sua 
infância no campo. Disse que a escola era 
muito longe e que acordava às 3h da manhã 
para chegar às 7h na escola. Lá, na roça, ela 
só comia frutas e verduras. No café da ma-
nhã não tinha pão, apenas batata doce e 
inhame. 

Nininha fazia seus próprios brinquedos de 
sabugo de milho e capim. 

Seu dia era de muito trabalho. 
Ela ia para a roça cortar cana e colher 

feijão, café e arroz para ajudar sua família. A 
visita foi muito interessante! 

Percebemos que a vida no campo é muito 
diferente da nossa, aqui na cidade. Tem coi-
sas legais e também muito trabalho. Foi bom 
saber como é lá! Obrigada Nininha, adora-
mos receber você. 

F2T 

O TEATRO DEBRET 
As crianças da F3 percorreram as vitrines 

da exposição com as obras da "Viagem Pito-
resca", muito curiosas e entusiasmadas por 
reconhecerem personagens e contextos vis-
tos em aulas ligadas ao Projeto. 

Estendemos o passeio com uma visita ao 
CCBB e apreciamos a instalação "Sonho da 
Planta do Escritório". Ficaram muito atentos 
ao número de elementos e às dimensões da 
obra. 

REUNIÃO DE PAIS DA F3 
Segunda-feira, às 19h, realizaremos a 

reunião de pais de F3. No primeiro momen-
to, apresentaremos João, professor de músi-
ca, daremos notícias sobre as outras aulas 
de arte e falaremos sobre o Projeto. Depois, 
cada professor se reunirá com os pais de 
sua turma para falar sobre o grupo. 
VOLTA ANIMADA AO PEREIRÃO 

Depois do feriadão, as crianças voltaram 
animadas para os jogos. 

Teve até torcida, na F4T, que recriou can-
tos das torcidas de futebol. 
NOVAS LEITURAS 

Como combinamos na útlima reunião de 
pais, os próximos livros para as  F4. 

"A história dos Escravos", de Isabel Lusto-
sa, Cia das Letrinhas 

Visita da Dona Nininha àF2T 

Visita de sheila à F4M Visita de Lula à F4T 

NOTÍCIAS DO PASSEIO 
As crianças das F2 aproveitaram um bo-

cado a ida à Escola Nacional de Horticultura. 
Num ambiente gostoso de roça e na compa-
nhia de Paulo, um sabido trabalhador, apren-
deram muito! 

Na escola, registraram informações e a-
prendizados. Vejam no "site", as fotos e os 
textos! 
ADIVINHA QUEM É? 

As turmas de F3 fizeram uma divertida 
homenagem ao pessoal da escola em come-
moração ao Dia do Trabalho. 

As crianças produziram caricaturas e cha-
radas de alguns funcionários da Sá Pereira 
para serem desvendadas por todos que visi-
taram a exposição no pátio. O envolvimento 
foi grande. 



10  MARIA MOLETTA MENDES MORAESTAM 
11  JOAO PEDRO B DE ANDRADE          TDT 
11  AMANDA CARVALHO MONTEIRO    F5TA 
12  IAN AMORIN CORDEIRO DE MELLO  F2T 
13  PALOMA TABORDA G DE OLIVEIRAF4MA 
13  MARIA LUIZA A DE ANDRADE            F2T 
13  GABRIEL DE SOUZA BRAKARZ         TAM 
15  IARA LUCAS MARTINS DE CASTRO F1M 
15  VICTORIA TAVARES CARVALHAL     F1M 
16  ANA ATEM DIAMANTE                       F1M 
17  ROSILEA RANGEL S PEREIRA          AUX 
18  LUCIANA SALDANHA                         AUX 
 

Aniversários 
de 10/5 a 18/5 

"Tumbu", de Marconi Leal, Editora 34 
Os livros já foram pedidos à Exceler. 

F4 E O DIA DO TRABALHO 
Na comemoração do Dia do Trabalho, 

conseguimos fazer muitas relações e ampliar 
nossa maneira de homenagear, conhecendo 
e valorizando diferentes profissões. Recebe-
mos duas interessantes visitas para falar de 
seus trabalhos: Lula Buarque de Hollanda, 
pai de Dora, para F4T, e Sheila Moura Hue, 
mãe do Ignácio, para as F4 da manhã. 

Lula veio para contar sobre o filme "Pierre 
Fatumbi Verger, o mensageiro entre dois 
mundos", produzido por ele. Foi um momen-
to muito agradável em que pode dividir co-
nosco histórias e curiosidades das filmagens 
e edição. Respondeu, também, a algumas 
perguntas sobre o que aprendeu com o filme 
e confirmou a grande influência e importân-
cia da cultura africana na formação da cultu-
ra brasileira. 

Sheila contou sobre seu trabalho como 
pesquisadora, escritora e sua paixão por li-
vros antigos. Com imagens e exemplares de 
livros, foi contando curiosidades do século 
XVI. Ficamos impressionados com as histó-
rias dos portugueses sobre as novas terras, 
monstros e piratas. Para terminar, falou de 
suas experiências quando morou na África, 
ainda criança. 
LITERATURA NA F5TB 

Inspirados em Drummond, "poetamos" em 
sua homenagem. O resultado será uma ex-
posição na próxima terça-feira. Os responsá-
veis que puderem chegar no horário de saí-
da serão bem-vindos. 
VITAMINA DA MATEMÁTICA 

Com o objetivo de aumentar as oportuni-
dades de treino em Matemática, criamos o 
"Vitamina de Matemática" para as turmas de 
Quinto Ano. 

Toda quinta-feira será publicado no site 
da escola, em notícias da turma, uma sele-
ção de 6 a 10 atividades envolvendo raciocí-
nio, lógica e operações. Na quinta seguinte 
publicaremos as respostas dos exercícios da 
semana anterior e novos desafios. 

A atividade, que não tem caráter obrigató-
rio, pode exigir algum acompanhamento da 
família em função do uso do computador. 
Avaliamos que, com mais exercícios, as cri-
anças ampliam seu repertório e aprimoram 
seu aprendizado. 
PASSEIO DA F5 

A leitura de "História das Invenções" está 
caminhando, muitas curiosidades têm surgi-
do através dos persobagens de Lobato. Por 

que usamos roupas? De onde elas vêm? 
Como são feitas? 

Para enriquecer nossas pesquisas e res-
pondermos a estas e outras perguntas ire-
mos, sexta-feira, cada turma em seu turno, à 
confecção da Mercado Infantil. 
FAZ, REVÊ, EMBELEZA,  
REFAZ, REVÊ... 

Ritmo frenético na F5TA! Todos estão 
muito empenhados em escrever textos, tro-
car com um amigo que revisa para, em se-
guida, corrigir, reescrever com o intuito de 
melhorar a escrita e tornar a entregar para a 
revisão do amigo. É uma prática que os está 
tornando “especialistas” em revisões de tex-
tos! A idéia é que, com a responsabilidade 
de revisar ortografia, pontuação, acentuação 
e até mesmo dar dicas para maior clareza do 
texto, venham a tratar sua própria produção 
com a atenção e seriedade que merece. Um 
ponto importante a se considerar é o cuidado 
e respeito ao manusear os escritos do ami-
go. 

Esse processo tem propiciado boas dis-
cussões sobre a língua, seu uso, sua função 
social, seu papel na comunicação. Acredita-
mos que essas atividades têm tornado o a-
prendizado de nossa gramática muito mais 
significativo. 
UM DIA PARA LOBATO 

Além do empenho das crianças de Quinto 
Ano na preparação da exposição em home-
nagem a Monteiro Lobato, Jõao, professor 
de música do ano passado, retomou, na aula 
da Manuela, a banda apresentada no Quarto 
Ano com a música "Sítio do pica-pau amare-
lo", de Gilberto GIl. Todos nos deliciamos e 
ficamos muito felizes com o compromisso e 
dedicação durante os preparativos e apre-
sentação para as outras turmas. 
LITERATURA DA F5M 

A Literatura esteve em alta na F5M! 
Concluindo a apostila sobre Carlos Drum-

mond de Andrade, os alunos tiveram contato 
com alguns de seus textos e, no clima da 
poesia, escreveram sua homenagem a ele. 
Como exemplo, vejam o que Luisa produziu: 
 

Pois é Drummond 
Cantou, brincou, fez, se divertiu 
Se foi, mas deixou tudo o que viveu 
Onde morou, seus sentimentos 
 

Por onde passou, deixou sua marca 
Ah... se você estivesse aqui 
Quantas crianças te conhecem, 
Quantos adultos te adoram 
 

E as frases tão conhecidas 

Que nos inspiram 
E a cidade que você ama, 
guarda suas mensagens 
"No mar estava escrito uma cidade" 

Luisa Lima- F5M 
 

Já que não nos despediremos de Drum-
mond tão cedo, pois ele nos acompanhará 
ao longo do ano no livro Cruzadinhas, nas 
próximas semanas nossas sessões de bibli-
oteca serão dedicadas à leitura, em voz alta, 
de contos e poesias suas, programadas com 
as crianças. 

Depois do carinho dedicado a Lobato no 
dia 18 de abril, começamos a ler Emília no 
País da Gramática acompanhados de uma 
apostila. 

Como ler bons textos sempre desperta 
boas idéias; lendo "Marcelo, Marmelo, Mar-
telo", de Ruth Rocha, as crianças desperta-
ram a "invencionice" de Emília e de Marcelo 
e inventaram muitas palavras. Estão expos-
tas no mural da sala as palavras "novinhas 
em folha". 
HISTÓRIAS DAS INVENÇÕES 

Os alunos da F5M estão levando para o 
fim de semana uma tarefa que promete des-
pertar o interesse da garotada sobre cientis-
tas, inventos e descobertas. 

Eles precisam pesquisar, com a ajuda de 
um adulto, o nome de algum cientista que, 
com seus estudos, descobertas ou inventos, 
tenha causado uma grande "trapalhada nas 
idéias assentes". É importante orientá-los 
para a escolha das informações sobre o ci-
entista determinado, sua contribuição e a 
fonte da pesquisa. Na agenda seguirá uma 
dica de site. 


