
fazer o agradecimento os lenços caíam das 
bacias. 

As crianças fizeram uma massagem muito 
boa nos pais com a música "Ensaboa Mula-
ta" do Cartola. 

Os pais gostaram muito das comidinhas e 
dos trabalhos lindos que estavam na sala de 
jogos. 

As lavadeiras e os lavradores se diverti-
ram muito, mesmo sentindo um pouquinho 
de vergonha. 

Nossa festa foi excelente! 
Texto coletivo da Turma da Música 

QUE ESPETÁCULO! 
Na última quarta-feira aconteceu, na Pe-

reirinha, o "Maior Espetáculo da Terra", a 
Festa Pedagógica da Turma da Mágica, que 
foi um sucesso! Nossos artistas estavam 
animados e concentrados para a apresenta-
ção. Muita preparação, fantasias, maquia-
gens, músicas, coreografias e falas na ponta 
da língua para o circo começar! Por causa 
da ameaça de chuva, tivemos que nos apre-
sentar em duas sessões. Pais e mães se 
dividiram e as crianças se empenharam, 
com muita energia e vibração, nas duas a-
presentações. Logo depois, um encontro 
gostoso para apreciarmos os trabalhos da 
turma. Que fim de tarde feliz! 

PARA TODOS 
FESTA JUNINA 

Nunca conseguimos unanimidade quando 
falamos de festa junina na Sá Pereira. A mu-
dança proposta para esse ano foi motivada 
pela discussão que tivemos na reunião avali-
ativa do ano passado e vem causando pro-
testos pessoais e através do fórum de pais. 
Quem esteve presente na reunião pôde dar 
sua opinião e ver que, para muitos, principal-
mente pais da Educação Infantil, o Campo 
de São Cristóvão trazia um sentimento de 
insegurança e inadequação. Resolvemos 
atendê-los, este ano, buscando um espaço 
próximo e mais protegido. Isso não quer di-
zer que a mudança seja definitiva e para 
sempre. O que queremos é que saibam que 
onde for a festança ela será preparada com 
o mesmo entusiasmo e carinho de tudo que 
fazemos na escola. A Educação Infantil vai 
apresentar o Auto do Boi, com a parceria do 
grupo Trança de Folia, do qual Jean, profes-
sor de música da Educação Infantil, partici-
pa. O mesmo grupo acompanhará o Ensino 
Fundamental nas tradicionais quadrilhas e 
danças folclóricas que começarão a ser en-
saiadas assim que concluirmos os trabalhos 
que estão sendo preparados para a Mostra 
de Artes. Porém, o mais importante é poder-

mos contar com a alegria e parceria de vo-
cês pais, para que nossa festa tenha suces-
so como um espaço de resgate da cultura 
popular e de integração da comunidade Sá 
Pereira. 

No entanto, fica aqui nosso recado. É pre-
ciso participar das avaliações da escola. 
Nossa proposta e gestão procuram incluir a 
voz dos que nos ajudam a pensar e planejar 
a escola. 

FESTA JUNINA II 
Para que todos possam ir se organizando 

e colocando o programa na agenda, a festa 
está marcada para o dia 13 de julho, domin-
go. Educação Infantil às 14h e 15h30 o Ensi-
no Fundamental. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

LAVADEIRAS E LAVRADORES 
A Turma da Música fez uma festa super 

legal. As danças foram muito lindas. Os me-
ninos estavam bacanas e bonitos com suas 
enxadas na mão. A apresentação das meni-
nas, com os lenços e as bacias, foi deslum-
brante. Quando colocavam a bacia na cabe-
ça para equilibrar elas caíam. E quando iam 
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tinham algum defeito. A Márcia e a Flavia 
nos mostraram toda a fábrica, as máquinas 
e, depois, a loja de roupas. Elas nos oferece-
ram um lanche delicioso e, no final, fizemos 
uma colagem usando roupinhas de tecido. 

Nós gostamos de conhecer uma fábrica. 
O passeio foi muito legal e divertido." 

Texto coletivo 
Na próxima segunda-feira, esperamos 

vocês, às 16h, para a Festa Pedagógica. As 
crianças da Turma da Fábrica estão ansio-
sas para a apresentação e felizes em poder 
compartilhar com os pais o que aprenderam 
e produziram. A quem solicitamos fantasias, 
não esqueçam no dia da festa. 

DRA ANDREA NA FESTA 
Andrea, mãe do Rafael(TBT), que é cardi-

ologista, fez uma visita à Turma da Festa 
para contar sobre a sua dedicação e prazer 
em trabalhar com a medicina. De jaleco e 
estetoscópio, a doutora ouviu o coração das 
crianças e deixou que elas também ouvis-

FESTA NA TURMA DA ABELHA 
A festa da Turma da Abelha foi um suces-

so! Ao som das músicas Carrocinha de Pipo-
ca, Abelha, Lá vem o trem, que compuseram 
o repertório da turma durante o projeto, nos-
sos pequenos cantaram e dançaram felizes. 
Depois da brincadeira, que também contou 
com a participação dos pais, todos se diverti-
ram pintando com rodas de carros no lugar 
de pincéis. Para finalizar, uma surpresa na 
sala de exposição dos trabalhos de artes 
visuais das crianças: saquinhos de pipoca, 
deliciosas, e uma carrocinha de sorvete, feita 
por elas com sucatas e outros materiais, de 
onde saíram os sucolés preparados pela tur-
ma. Foi uma manhã muito divertida! 

PASSEIO NA FÁBRICA 
"Nós fomos passear na fábrica de roupas 

da tia do Rafael e vimos uma máquina de 
costura antiga. 

Tinha muitas moças costurando e alguns 
homens cortando tecidos e vendo se eles 

sem os dos amigos. Diante de um esqueleto, 
nos deu uma aula de anatomia e falou sobre 
a importância de uma alimentação saudável 
para o bom funcionamento do coração. Foi 
um encontro muito especial. 

VISITA NA LUA 
Na semana passada, a turma da Lua re-

cebeu a visita do artista plástico Renato Mo-
linaro, namorado da Naza, que veio mostrar 
alguns de seus instrumentos de trabalho co-
mo paleta, pincéis de diferentes tamanhos, 
espessuras e formas, tintas e um cavalete. 
Desenhou e pintou, inspirado no jarro de gi-
rassóis que as crianças haviam confecciona-
do e ainda fez pintura, com guache, nas 
mãos das crianças. Todos aproveitaram e se 
divertiram muito com a visita. 

CORRE COTIA 
Ultimamente a Turma do Bombeiro tem se 

divertido muito com brincadeiras coletivas, 
mas a preferida tem sido a "Corre Cotia". 
 

Festa da Turma da Abelha O Circo da Turma da Mágica 

Visita de Andreia à Turma da Festa Turma da Fábrica na fábrica de roupas 



"Corre cotia na casa da tia 
corre cipó na casa da vó, 
lencinho na mão caiu no chão, 
moça bonita do meu coração, 
1,2,3..." 
 

Muito animados, nossos pequenos can-
tam e batem palmas enquanto esperam o 
lencinho "cair" em suas costas, nos revelan-
do o quanto já conseguem se concentrar e 
se organizar para as brincadeiras coletivas! 

TURMA DO CARRO 
Nossos pequenos conheceram o livro 

"Quem faz o quê?", da Coleção Esconde-
esconde, ed Girassol. Vimos profissões co-
mo o motorista, o taxista, o maquinista e ou-
tras. 

Partindo de brincadeiras com o nome tur-
ma, as crianças apreciaram, no telão do sa-
lão, fotos desses trabalhadores e de outros 
que utilizam diferentes meios de transporte. 

A criançada tem se divertido pintando e 
brincando, em torno desse tema, com muito 
prazer e alegria! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

FESTA DAS F2, 18 DE JUNHO 
Turno da manhã: 8h. 
Turno da tarde: 16h30  

MOSTRA DE ARTES, 21 DE JUNHO 
F4MB. 8h30 - Cio da Terra (flauta), Dança 
Africana, O Baú de Histórias (teatro) 
F4MA, 9h - Cio da Terra (flauta), Dança Afri-
cana, O Baú de Histórias (teatro) 
F5M, 9h30 - Apresentação do Clipe 

vimos a jibóia no pescoço do guia e demos 
carinho a ela. Vimos a pele mudando e tam-
bém vimos o peru, a cabra, o jumento, a gali-
nha, o rato e demos comida para o touro e a 
vaca. Conhecemos um casal de girafas, o 
Zagalo e a Beija Céu. Qual foi o bicho que 
nos mandou a carta? 

Texto Coletivo 

DO CAFÉ AO MILHO 
As F2 andam estudando muito sobre o 

café. Já aprenderam como se desenvolve e 
cresce essa preciosa "bolinha vermelha" e já 
conhecem todo o seu caminho, das lavouras 
do campo à cidade. 

Esta semana degustaram essa bebida 
muito apreciada pelos adultos com deleicio-
sos biscoitinhos. Neste clima rural, conhece-
ram, recontaram e agora estão ensaiando 
uma adapatação do conto popular "A Gali-
nha Ruiva." 

Por conta disso, decidimos estudar, tam-
bém, o milho, que tanto enriquece a nossa 
culinária. Até bolo e pipoca já adoçaram nos-
sos lanches! 

FESTA NAS F2 
As crianças estão muito animadas! Ensai-

os e confecção de fantoches têm feito parte 
de nossas rotinas. Para a composição dos 
figurinos, contamos com a criatividade dos 
pais, aproveitando adereços e roupas de 
casa. O traje para o importante evento é de 
"trabalhadores rurais". Quem precisar de 
uma força pode procurar a Jade e as profes-
soras.  

D JOÃO E A CORTE: BEM TRAJADOS 
Segue nas agendas as etiquetas com su-

gestões para o figurino da peça "D João do 

Física térmica na F5M Turma do Mistério na Fazendinha do Zoológico 

Coral da Manhã, 10h 
Coral de pais e amigos da Sá Pereira, 
ComJunto, 10h30 
Coral da Tarde, 11h 
F4T, 11h30 - Cio da Terra (flauta), Dança 
Africana, O Baú de Histórias (teatro) 
F5T, 12h - Apresentação do Clipe 
F3M, 14h– Flauta doce - "D. João do Rio - A 
vinda da família Real" (teatro) 
F3T, 14h30 - Flauta doce - "D. João do Rio - 
A vinda da família Real" (teatro) 

FESTA DAS F1, 25 DE JUNHO 
Turno da manhã, 8h 
Turno da tarde, 16h30 

ARTES COM SALTIMBANCOS 
A semana da Turma da Pantera Cor de 

Rosa foi repleta de Artes! 
Estamos fazendo muitos trabalhos inspi-

rados nos "Músicos de Bremen" e nos 
"Saltimbancos". 

As crianças desenharam o jumento, utili-
zando pontinhos, com nanquim colorido. De-
pois, pensando nos possíveis trabalhos de 
um cachorro, como cão de guarda, guia para 
cego etc, fizeram uma pintura com guache. 
Ainda pensando no cachorro, fizeram um 
trabalho coletivo onde desenharam a silhue-
ta do animal e completaram colando recortes 
de revistas. Por último, conversamos sobre o 
olho do gato, que pode ver tudo no escuro! 

Para ampliar nosso estudo sobre bichos, e 
quem sabe encontrar mais pistas sobre o re-
metente da carta misteriosa, vamos fazer um 
passeio à Fazendinha do Zoológico na próxi-
ma terça-feira. O lanche será coletivo! 

PISTAS NO ZOO PARA DETETIVES 
Vimos a arara e fomos na fazendinha; 
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Rio'". Além da criatividade e imaginação de 
todos, contamos com uma mala de indumen-
tárias trazida por Míriam, mãe de Maria He-
lena (F3M), que ajudará a vestir e compor 
vários figurinos. 

Estamos à disposição para intercambiar 
os empréstimos. Qualquer dúvida liguem 
para Tetê. 

Para ilustrar nossas sugestões estamos en-
viando o livro "D. João Carioca", mas não dei-
xem de devolvê-lo na segunda-feira, porque, 
aqui, esse "espetáculo tem que continuar." 

TABUADA 
Esta semana as crianças das F4, nas au-

las de Matemática, dedicaram uma atenção 
especial à tabuada. 

Durante as atividades, descobriram as 
regularidades de cada tabuada, as relações 
que existem entre elas e, ainda, dicas para 
as tabuadas mais difíceis como a do 9. 

Entre uma e outra descoberta, afirmavam 
que assim seria muito mais fácil aprender as 
tabuadas porque estavam entendendo e não 
decorando. 

A ferramenta será muito usada para a sis-
tematização do algoritmo da multiplicação. 

Para finalizar, terminamos com um co-
mentário animado da Clara (F4T): 

"Nossa! Essa foi a melhor aula de Mate-
mática que já tive! Amei!" 

MAIS AVENTURAS DO IFÁ 
Depois de terminar a leitura do livro "Ifá, o 

adivinho", as crianças das F4 estão produ-
zindo novas aventuras com o personagem e 
outros orixás. Como dever de casa, estão 
levando essas histórias para serem digitadas 
e enviadas para o endereço: F4MA, 
t u r m a f 4 m a @ g m a i l . c o m ;  F 4 M B , 
turmaf4mb@gmail.com; e F4T, ritatoni-
ni@hotmail.com. Contamos com a colabora-
ção das famílias orientando as crianças na 
realização dessa tarefa. 

LEITURA NA F5TB 
A professora Ângela foi nossa convidada 

especial para tratar de poesia: rimas, versos, 
sílabas métricas, redondilhos etc. Que ani-
mada foi essa conversa, com direito a boni-
tos poemas declamados. Com intenção de 
sensibilizar mais a meninada para esse gê-
nero literário, temos organizado um emprés-
timo temático na biblioteca. Os livros estão 
circulando já há algum tempo. Agora, preten-
demos organizar uma caixa de livros de poe-
sia em sala de aula. Para isso, pedimos a 
colaboração das famílias que puderem con-

tribuir com alguns empréstimos que conside-
rem adequados. Prometemos ter cuidado! 

Depois de os personagens do Sítio agra-
decerem a própria existência com uma carti-
nha ao seu criador - material exposto no dia 
do livro - chegou a vez de Lobato fazer tam-
bém os agradecimentos. Não deixem de ver 
no caderno de português e, para não perde-
rem a oportunidade, leiam também "A crôni-
ca do cachorro" - um amigo que conhece-
mos na Quinta da Boa Vista e o "Conto de 
um animal às voltas com um invento", am-
bos, também, no caderno. 

GRAVAÇÃO 
Foi cheia de expectativas, semana passa-

da, a gravação do clipe "O dia em que a Ter-
ra parou". Mas, pela pequena amostra que a 
Moema deu na aula de Artes desta semana, 
valeu a pena o esforço de todos. Está fican-
do linda a produção das turmas de quinto 
ano. Moema explicou os procedimentos que 
são necessários nessa etapa do trabalho, 
como é feita a edição do clipe e ampliou o 
vocabulário da turma com os termos "frame", 
"timeline" e "renderizar". Agora é só esperar 
a edição final... 

FÍSICA NO QUINTO ANO 
Lendo o livro História das Invenções, co-

meçamos a estudar sobre a pele e os teci-
dos que, há milhares de anos, a revestem e 
protegem. Os alunos foram questionados: 
"Todas as superfícies deixam passar e ab-
sorvem o calor na mesma intensidade?". Era 
preciso testar o que aconteceria se diferen-
tes materiais fossem expostos a uma fonte 
de calor. Foi a primeira experiência que fize-
ram. As conclusões, que são provisórias e 
ainda merecem verificações, considerando 
outras variáveis apontadas pelas crianças, 
estarão no caderno de Projeto. 

Vamos tentar descobrir por que o calor 
não atravessa todos os materiais com a 
mesma intensidade. Para ajudar nas refle-
xões, as turmas receberão uma apostila que 
afirma que a Física não é uma Ciência dis-
tante e inatingível. Ao contrário, está bem 
pertinho de nós e presente na nossa vida 
desde que somos bem pequenos. Depois, os 
alunos vão assistir a vídeos que explicam de 
que são feitas todas as coisas. Isso é só o 
começo de um estudo que promete muita 
interação e gostosas descobertas. 

LEITORES DO DIA 
Primeiro, foi a leitura dos textos de Drum-

mond; depois, prepararam a apresentação 

caprichada da leitura das fábulas. Agora, os 
alunos da F5M têm a tarefa de trazer, para a 
hora da leitura em voz alta, uma notícia de 
jornal ou revista. Todo mundo tem anotada, 
na agenda, a data do seu compromisso. 

MAIS TOTÓ E VISITA NO PEREIRÃO 
A F3T encerrou o torneio de totó em clima 

de festa, com torcida e aplausos. Todos re-
ceberam certificados de participação e a tur-
ma, de recordação, um bonito troféu que os 
acompanhará até o quinto ano, quando será 
sorteado entre as crianças. 

O clima contagiou os pequenos da Pante-
ra-Cor-de-Rosa, que também querem um 
torneio, que será iniciado em breve. 

As F5TA e F5TB receberam Carolina, ex-
aluna, para jogar queimado no Pereirão. 

DE TODOS 
ATELIÊ DE CERÂMICA 

O Ateliê de Cerâmica Sonia Saraiva, que 
fica no Horto, está oferecendo aos sábados, 
das14h às 17h30, aulas de artes para crian-
ças a partir de 4 anos. Lara, nossa ex-
professora, é responsável pela atividade. 
Maiores informações 9121-3450. 

CONVITE 
Roberta e Fernando, pais da Clara (F2M), 

convidam todas as famílias e professores da 
Sá Pereira a participarem de uma trilha sim-
ples na Floresta da Tijuca, seguida de visista 
ao Museu do Açude (com piquenique coleti-
vo), no dia 15 de junho (domingo). O ponto 
de encontro será na Praça do Alto da Boa 
Vista, em frente ao portão de entrada da Flo-
resta, às 9h30. A entrada do Museu é de R
$2,00, que serão pagos individualmente na 
hora. Crianças até 12 anos não pagam. Mais 
informações e confirmação de presença pe-
los telefones 9875-6437 ou 9803-8227. 


