
CARRO NA ESTRADA 
O final do semestre se aproxima e a Tur-

ma do Carro vai pegar a "estrada" rumo ao 
campo. Vamos aproveitar os festejos juninos 
para conhecer o trabalhador rural e os ani-
mais que eles cuidam. Com essa nova pes-
quisa, nossas crianças ampliam o repertório 
musical, escutam histórias da tradição oral e 
se divertem com novas experiências nas au-
las de artes. Nosso passeio ao Jardim Botâ-
nico foi remarcado para a próxima quinta-
feira, quando faremos um piquenique. 
FESTA DO BOI 

O Auto do Boi da Lua, que será represen-
tado em nossa festa junina, suas comidas 
típicas e todos os profissionais envolvidos no 
preparo e no cultivo desses alimentos, será 
o novo tema de pesquisa da Turma da Fes-
ta. Aproveitaremos para conhecer e experi-
mentar algumas receitas de Tia Nastácia, a 
cozinheira do Sítio do Picapau Amarelo. Na 
próxima terça-feira, iremos ao Museu do Fol-
clore. 
NA FAZENDINHA... 

Nossos curiosos bombeiros chegaram à 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO DE 2007 

Só agora temos um DVD das festas da 
manhã e da tarde do Ensino Fundamental. O 
da manhã é um presente do Tom (F5M do 
ano passado) e de sua mãe, Paula. O da 
tarde é o resultado de nossa filmagem. Para 
receber um (técnicas de marketing do "site" 
da Sá Pereira) você deve se logar nele e 
pedir uma cópia no fórum (de alunos ou de 
pais). Criamos um título: Eu quero um DVD 
da Festa de 2007. Crie uma resposta dizen-
do o nome do aluno, a turma em 2008 e o 
turno no ano passado. Dois dias úteis de-
pois, pegue sua cópia na secretaria da esco-
la. O da Festa da Educação Infantil já foi dis-
tribuído no começo do ano. Se alguém não 
recebeu, pode seguir o mesmo procedimen-
to, indicando a turma da educação infantil. 
ESTÁGIOS NA SÁ PEREIRA 

Estamos precisando de estagiários na 
escola (preferência para ex-alunos) para: 

1 - Área de Comunicação, para ajudar na 
área de publicações (Informe, Internet e do-
cumentação fotográfica). 

2 - Área de Informática, para ajudar a dar 
suporte às salas de aula e aos professores 
no uso dos computadores. 

3 - Área de Documentação, para ajudar 
na organização da documentação da escola, 
arquivos e documentos de alunos e da histó-
ria da escola. 

É fundamental que os candidatos estejam 
em formação acadêmica nas áreas indica-
das. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

FESTA JUNINA PEREIRINHA 
Este ano nossa festa será mais interativa, 

com as crianças apresentando, com o grupo 
Trança de Folia, o Auto do Boi da Lua. O boi, 
um dos personagens mais populares das 
festas folclóricas brasileiras, será cantado e 
festejado com muita alegria. Cada criança 

representará um personagem distinto, o que 
exigirá dos pais e professores alguma produ-
ção para a elaboração das fantasias. Elas 
não fogem muito das tradicionais, mas são 
compostas por adereços específicos. Os pe-
didos das peças, que serão adornadas pelas 
próprias crianças, e as sugestões para a ca-
racterização, serão enviadas na agendas. 
TURMA DA LUA VAI À ROÇA! 

Inspirados no passeio que fizemos à Fa-
zendinha e aproveitando o interesse das cri-
anças pelos animais e plantações que obser-
varam, vamos embarcar em um novo projeto 
que terá como tema central algumas particu-
laridades do trabalho campo. As crianças 
assistiram a um episódio de Chico Bento, 
personagem de Maurício de Souza. Todos 
se divertiram vendo o primo de Chico, que 
mora na cidade, conhecendo e estranhando 
algumas práticas da roça como pegar ovo no 
galinheiro e tirar o leite da vaca. Pedimos 
que enviem, na próxima semana, uma caixa 
de suco ou de leite vazias, e um metro de 
tecido estampado, que pode ser chita ou 
xadrez, bem colorido, para confeccionarmos 
nossa fantasia da festa junina. 
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Turma da Abelha vai para a roça de carro de boi 



ram o que ficou de mais interessante para 
elas: 

"O circo viaja muito para que todos pos-
sam ver e para ganhar dinheiro em outros 
lugares" 

Marina V. 
"O circo era formado por pessoas da mes-

ma família" 
Lia 

"As crianças que nascem no circo, desde 
pequenas brincam de circo no circo"  

Aurora 
Agora, embarcaremos nas pesquisas so-

bre o universo rural. Todos estão entusias-
mados com as histórias do boi e felizes com 
a aproximação de nossa festa junina. 

Na próxima terça-feira, dia de S. João, 
Liziane, mãe da Rafaela (TDT), virá nos visi-
tar para contar sobre os festejos juninos de 
Pernambuco. Nesse dia, faremos um lanche 
típico, especial, oferecido por ela. 
LEMBRANÇAS AFRICANAS 

Através da coleção Lembranças Africa-
nas, de Sonia Rosa, do CD Jongo da Serri-
nha, e de imagens capturadas no You Tube, 
as crianças da Turma da Música atravessa-
ram o oceano e desembarcaram em solo 
africano para conhecer o local de onde veio 
parte dos escravos que trabalharam em nos-
so país. Depois de algumas reflexões sobre 
o trabalho escravo, a batucada dos cocos e 
dos tambores contagiou o grupo que, de 
frente para o telão, tentava acompanhar o 
ritmo, batucando em banquinhos e cadeiras 
da escola. Foi uma experiência muito rica. 
Na próxima terça-feira iremos à Casa do 
Pontal. Nesse dia, a pontualidade e o uso do 
uniforme são fundamentais. 

fazendinha com os olhos brilhando e os co-
rações acelerados! A cada animal que viam, 
uma nova emoção surgia. Coelho, porquinho 
da índia, ovelha, cavalo, vaca e minhoca 
foram os animais do campo que encontra-
mos por lá. A criançada aproveitou uma deli-
ciosa e ensolarada manhã na roça e um gos-
toso piquenique. 
BOIZINHO DE SÃO JOÃO 

Na aula de Música, a Turma da Fábrica 
conheceu a história do Boizinho de São Jo-
ão. Encantados com a narrativa, as crianças 
começaram a preparar seus boizinhos de 
brinquedo, usando sucata, como na promes-
sa feita ao santo: "Depois que seu boizinho 
morreu, o povo prometeu que todo ano cons-
truiria um boi de brincadeira, um boi de ilu-
são, para que ninguém se esquecesse da-
quele bicho tão especial que alegrava as 
festas". 
EEEH BOI !!! 

As Turmas da Abelha e do Bombeiro fize-
ram uma viagem inesquecível ao campo. No 
salão, improvisamos um imenso carro de boi 
para levar as crianças. No caminho, fomos 
nos despedindo dos profissionais da cidade 
que havíamos pesquisado, acenando para o 
bombeiro, o carteiro, o sorveteiro e o pipo-
queiro. À medida que avançávamos para o 
interior, íamos vendo, no telão, imagens de 
paisagens, animais e trabalhadores rurais. 
As crianças vibraram com a brincadeira e 
embarcaram de cabeça nessa nova aventu-
ra! 
CIRCO E BOI 

As crianças da Turma da Mágica fizeram 
uma avaliação do Projeto Circo e destaca-

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

MOSTRA DE ARTES DAS F3, F4 E F5 
Para o sucesso de nossa Mostra, precisa-

remos contar com a pontualidade de todos. 
As apresentações ocorrerão de meia em 
meia hora, e como o grupo precisa da pre-
sença de todos os seus integrantes para ini-
ciar os trabalhos, o atraso de alguns pode 
acarretar atropelamentos e o caos total, es-
tragando o resultado do empenho das crian-
ças e professores. Nosso espaço é pequeno 
e nos impõe limites de ocupação que serão 
ultrapassados caso as festas se sobrepo-
nham. Outra questão importante é o número 
de participantes. Esperamos, em média, por 
dois adultos por criança. Lembrem-se que, 
enquanto passeiam pelas exposições, que 
ocupam praticamente todas as salas da es-
cola, com exceção da F1, estarão aconte-
cendo as apresentações no salão. Por isso, 
pedimos a colaboração de todos evitando 
conversas muito efusivas na proximidade 
das janelas e portas do salão. Venham bem 
à vontade, com roupas que permitam sentar 
no chão se necessário. As crianças já devem 
chegar fantasiadas, trazendo seus instru-
mentos (flauta e pandeiro) devidamente mar-
cados com nome e turma. 

A programação: 

Exposição dos trabalhos de artes visuais. 
F4MB, 8h30 - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F4MA, 9h - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F5M, 9h30 - Apresentação de música 

Turma do Carro no caminho da roço Turma do Bombeiro na Fazendinha 



(pandeiro) e do clipe "O dia em que a Terra 
parou" das F5 
Coral da Manhã, 10h 
Coral de pais e amigos da Sá Pereira, 
Com-junto, 10h30 
Coral da Tarde, 11h 
F4T, 11h30 - Apresentações de música 
(flauta), dança e teatro 
F5TA e F5TB, 12h - Apresentação de músi-
ca (pandeiro) e do clipe "O dia em que a Ter-
ra parou" 
F3M, 14h - Apresentações de música (flauta) 
e teatro 
F3T, 14h30 - Apresentações de música 
(flauta) e teatro 
NOSSA FESTA! 

Inspirados na ilustração do livro "Os Sal-
timbancos", a Turma do Mistério e da Pante-
ra Cor de Rosa pesquisou as formas dos 
bichos e dos objetos dessa peça e, com re-
cortes, montou cenas sobrepostas. Trouxe-
mos algumas reproduções de Matisse para 
construir referências de combinação de co-
res, usamos recortes e aproveitamos as so-
bras de papel para fazer silhuetas, molduras 
etc... Vocês verão na próxima quarta-feira. 
As etiquetas com as fantasias já estão na 
agenda com algumas sugestões. 

No dia da festa, faremos um lanche coletivo. 
TOTÓ NA F1T 

Encerramos o Torneio de Totó da Turma 
da Pantera Cor-de-Rosa com muita alegria e 
entusiasmo. Nossos pequenos jogaram con-
centrados e torceram com energia. 

Ao final, todos receberam seus certifica-
dos de participação, um troféu para a turma 
e comemoraram a atividade com gostosos 
picolés e pipoca. 
EM CLIMA DE ROÇA 

Ao som dos pilões de café e no terreiro da 
Galinha Ruiva, as turmas de F2 contaram 
para os pais um pouco da trajetória de seus 
estudos sobre os trabalhos no campo e na 
cidade. 

Teve dança, música, exposição de artes, 
muita comilança, milho e café! No dia se-
guinte nossos trabalhadores rurais festeja-
ram tamanho sucesso no Museu da Casa do 
Pontal! 
AGRADÁVEL VISITA À F3M 

Marta, mãe de Rosa (F3M) e Antônio 
(F2M), nos visitou para contar como é a roti-
na de seu trabalho como estilista. Trouxe 
muitos materiais para conhecermos as 
"ferramentas" e nos falou como é que esses 
profissionais buscam inspiração para tanta 

dam, descobrem e aprendem as tabuadas, 
tornando a Matemática pura diversão! 
FAZENDA PONTE ALTA 

Na próxima terça-feira, as turmas de F4 
visitarão a antiga fazenda de café Ponte Al-
ta, em Barra do Piraí. Para melhor nos orga-
nizarmos, atenção: 

O horário de entrada na escola será às 
8h. A saída às 17h. 

Para quem utiliza o transporte escolar, é 
importante entrar em contato com a empresa 
e nos comunicar quem virá buscar a criança. 

O almoço está incluido no pacote, mas o 

F2T  e os cantos de trabalho 

F2M apresenta A Galinha Ruiva 
criatividade nas coleções. Foi um encontro 
adorável. 

Aproveitem nossa Mostra de Artes para 
visitar nossa coleção de roupas de papel. 
BINGO! 

As aulas de Matemática nas F4 foram 
muito divertidas e produtivas. 

As crianças confeccionaram cartelas para 
o bingo da tabuada do 2 e do 3. A partir daí 
outras atividadades irão surgir. 

Assim, sentimos todos estimulados para 
esse aprendizado. Brincando, nossos peque-
nos aceitam o desafio, fazem relações, estu-



23  GUILHERME COUTINHO HERSZAGETDT 
24  PAULO RAITZIK ZONENSCHEIN       TCT 
24  MAIRA AMORIM C DE MELLO          F5TA 
24  CAIO VIEIRA FAGUNDES                 F5TB 
27  RAFAEL CALDEIRA EULER BRAGA  TDT 
28  PEDRO SILVA                                    AUX 
28  GABRIEL COSTA ALVES                  F5TA 
28  GLORIA SABACK SAINT-CLAIR          F2T 
28  JOAO PEDRO ALENCAR OLIVIO        F4T 
28  ENRICO AIEX OLIVEIRA                   F5TA 
29  SOFIA OMENA HERSCHMANN        F4MA 
29  BRUNO A DO NASCIMENTO              F1T 

Aniversários 
de 23 a 29/6 

lanche fica por conta das famílias. Todos 
devem vir de repelente, com roupa e calçado 
confortáveis. 

O valor combinado será cobrado no bole-
to de pagamento. 

Quem quiser conferir o roteiro da visita, 
acesse o "site" www.pontealta.com.br 

Não se atrasem e boa viagem! 
AS F4 E OS PREPARATIVOS 

Esta semana começou ao ritmo da Mostra 
de Artes! Em meio a ensaios, apresentações 
e retoques, apuramos nosso olhar crítico, 
tanto para apreciar, quanto para lapidar as 
produções arrematando os trabalhos. 

Nós, das F4, vamos trazer um pouco do 
que refletimos sobre o trabalho e do que a-
prendemos sobre a África e sua relação com 
o Brasil. Porém, mais do que informações, 
queremos revelar o quanto da África está 
presente na formação da nossa cultura. Con-
tamos com a presença de todos! 
E O LOBATO  RESPONDEU... 

Depois de ler atentamente as cartas de 
seus personagens, Lobato, com uma ajudi-
nha da meninada da F5TB, respondeu aos 
agradecimentos, às perguntas, fez comentá-
rios, provocou! 

"Cuca, obrigado por ter escrito uma carta. 
O Rabicó só come demais, mas não é, as-
sim tão suculento não, Cuca, você precisa 
ter nojo só por ter falado a palavras 
"obrigado"? Mesmo eu tendo lhe inventado, 
me surprendo, você é maléfica demais! So-
bre as crianças, eu as inventei no Sítio para 
as minhas histórias ficarem mais engraça-
das. 

Imagina se a Emília não fosse assim meti-
da... é da natureza dela pegar as coisas sem 
pedir, não apenas as suas coisas... Mas vo-
cê é a única malvada das minhas invenções! 

Agora tenho que ir, mas adorei escrever 
mais para você. 

Tchau, Lobato” 
por Matheus e João Pedro 

PASSEIO E RAPIDINHAS DA F5TB 
Estamos precisando de empréstimos de 

livros de poesia para nossa caixa ficar mais 
recheada. Para enriquecer as nossa apostili-
nhas de Física, alguns fragmentos do Livro 
do Cientista, de Marcelo Gleiser, estão sen-
do lidos. O livro está emprestado, circulando 
pelas crianças da turma. Quem tiver um e-
xemplar e puder emprestar, ficaremos agra-
decidos. 

As fichas seguem corrigidas, acompanha-
das de um "Para Casa" especial. Fiquem de 
olho! A Turma está levando a apostila de 
Literatura para a apreciação com as famílias. 

Na próxima quinta-feira iremos ao MAC 
visitar a exposição Poetas da Cor. 
MOSTRA F5 

"Como informamos na semana passada, 
a F5M fez um passeio ao Centro Cultural da 
Justiça Federal. Lá, fomos recebidos por 
Glória Horta, que nos guiou pela exposição 
"Reciclando o olhar", de Sérgio Cezar, res-
ponsável pela maquete da abertura da nove-
la Duas Caras. 

Depois dessa exposição, e da oficina de 
reciclagem, aproveitamos para caprichar nas 
nossas casinhas. 

Trabalhamos duro para a Mostra de Artes. 
Amanhã, apresentaremos o coral, o vídeo 

clip e o samba do Arnesto. 
Sem falar, nos murais sobre os trabalhos 

de fotografia e a maquete de todas as F5.” 
Texto coletivo 

TORNEIO DE FUTEBOL E QUEIMADO 
O esperado torneio de futebol e queimado 

será realizado a partir da semana que vem. 
Os times já foram selecionados em cada tur-
ma. 

Renato e Renata aguardam a todos com 
energia, disposição e espírito esportivo para 
mais essa atividade nas manhãs e tardes do 
Pereirão. 

 

DE TODOS 
ÓTIMO PROGRAMA 

A Editora Rocco e a Livraria da Travessa 
convidam para o lançamento do livro Chuvei-
ro, de Karen Acioly, mãe da Dora (F3T), dia 
29 de junho, domingo, a partir das 16 horas 
na Livraria da Travessa, Shopping Leblon, 
Rua Afrânio de Melo Franco, 290-lj205. 
ACHADOS E PERDIDOS 

Rodrigo (F5M) perdeu um pandeiro de 
madeira, pequeno, que estava numa capa 
da Casa Góes. Caso você o encontre entre-
gar na secretaria. 

Marta, mãe da Rosa, em visita à F3M Final do Campeonato de totó na F1T 


