
com as turmas da Abelha, Música, Festa e 
Fábrica. Assistiremos ao espetáculo de Dan-
ça Contemporânea, "Cirandas Cirandinhas" 
de Villa Lobos, com direção de Ana Vitória. 

Para muitos, o compositor dispensa apre-
sentações, mas no contexto do projeto insti-
tucional que desenvolvemos com as crian-
ças - "A Aventura do Trabalho" - estamos 
valorizando seu talento e criatividade que 
resultaram numa obra importante e vasta 
pelo fato de ter se dedicado, com afinco, a 
seus vários ofícios de compositor, pesquisa-
dor e educador. 

O lanche será individual e o valor do in-
gresso (R$10,00) será cobrado no boleto da 
escola. 
VISITAS ESPECIAIS 

A Pereirinha recebeu duas deliciosas visi-
tas que, de quebra, apresentaram o trabalho 
desenvolvido nas aulas de Teatro e Expres-
são Corporal. As F2 trouxeram "A Galinha 
Ruiva" e as F1 "Os Saltimbancos". Foram 
momentos muito especiais para todos nós, 
oportunidades de compartilhar nossas a-
prendizagens promovendo um intercâmbio 
entre as turmas das duas sedes, e de matar 
a saudade dos nossos ex-alunos. 
BOLO DE MILHO 

Depois de se divertirem com a peça inspi-
rada em "A Galinha Ruiva", que a F2T apre-
sentou na Pereirinha, a Turma da Lua prepa-
rou o seu próprio bolo de milho. Com muita 
disposição, separamos os utensílios e ingre-

PARA TODOS 
RELATÓRIOS INDIVIDUAIS E DE GRUPO 

Na próxima sexta-feira enviaremos os re-
latórios individuais da Educação Infantil e 
das F1, F2 e F3. Os de turma, de toda a es-
cola, que contam sobre os projetos pesqui-
sados e o processo vivido coletivamente, 
serão publicados em breve no "site". Como o 
texto vem acompanhado de imagens colori-
das, cada família pode imprimir e guardar 
esse pequeno recorte da vida escolar de 
seus filhos. Esses registros são fruto de um 
processo de planejamento e avaliação cons-
tante que tece essa rede de experiências tão 
significativa para as crianças e para nós edu-
cadores, numa parceria comprometida de 
todas as famílias que formam a comunidade 
Sá Pereira. Aproveitamos para agradecer as 
inúmeras iniciativas de colaboração que re-
cebemos durante o primeiro semestre. 
PLANTÃO 

A partir da próxima segunda-feira come-
çaremos a agendar os horários do próximo 
Plantão. As famílias interessadas em conver-
sar com os professores sobre o processo 
escolar de seus filhos, entrem em contato 
com a secretaria da escola. O Plantão da 
Educação Infantil será na segunda feira, dia 
14, de 8h às 12h30m. O do Ensino Funda-
mental, com exceção da F5TB, no mesmo 
dia, no horário dos turnos das crianças. O da 
F5TB será no dia seguinte, terça-feira, de 
13h às 17h. 

RECESSO E VOLTA ÀS AULAS 
Na semana de 14 a 18 de julho os profes-

sores, coordenação, orientação e direção es-
tarão reunidos planejando o segundo semes-
tre. Entre os dias 21 e 29 de julho, a escola 
estará em recesso, com a secretaria funcio-
nando apenas na Capistrano de Abreu. Reini-
ciaremos no dia 30 de julho, quarta-feira. De-
sejamos a todos um bom descanso. 
FESTA JUNINA 

Domingo, dia 13, nos encontraremos para 
comemorar um tanto da cultura popular que 
as crianças puderam vivenciar nessas últi-
mas semanas. A festa da Educação Infantil 
será às 14h e a do Ensino Fundamental às 
16h. Além das apresentações do Auto do Boi 
da Lua (Educação Infantil) e das danças típi-
cas (Ensino Fundamental), teremos brinca-
deiras comandadas pelos professores de 
Educação Física e uma mesa de guloseimas 
que será montada com a contribuição de 
todos. Ao pessoal do turno da manhã pedi-
mos um prato de doces e ao da tarde de sal-
gados. A bebida será vendida pela cantina 
do colégio. Aproveitamos para agradecer à 
direção do Andrews, que nos cedeu gentil-
mente sua quadra. Rua Visconde Silva, 161 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

ABELHA, MÚSICA, FESTA E FÁBRICA 
Na próxima quarta-feira iremos ao teatro 
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nique no pátio de trás, com a um bolo confei-
tado pelas crianças! No pátio da frente, brin-
camos em um circuito com pontes, corda, 
pula-pula... que intitulamos de "treinamento 
de bombeiros". A farra terminou com a turma 
nos ajudando a escrever um texto para home-
nagear nossos heróis da cidade. A carta será 
encaminhada à corporação. 
REBOLOS EM FESTA 

A Turma da Festa está totalmente envolvi-
da com os preparativos para a festa junina.O 
repertório musical está na ponta da língua, a 
produção artística anda a todo vapor e os 
ensaios da coreografia, na companhia do Boi 
da Lua, têm sido de puro encantamento. 
Quer uma festa animada? Chama o Rebolo 
pra rebolar!... 
MUITAS BRINCADEIRAS 

As crianças da Turma da Fábrica se diver-
tiram bastante no passeio à Lagoa. Pularam 
corda, brincaram de amarelinha, rodaram 
pião e andaram, até cansar, no carrinho de 
rolimã preparado pelo Marco, pai do Leo. 
Um dos momentos mais emocionantes do 
passeio ficou por conta das pipas. Com a 
ajuda do Joilson conseguimos empinar uma 
pipa muito alto e a criançada vibrou de tanta 
alegria! 
ARTE NAIF 

A Turma da Abelha aproveitou bastante a 
visita ao Museu. 

Aprendemos que os artistas naif podem 
ousar e pintar sem regras. Apreciamos obras 

dientes necessários. O bolo fez o maior su-
cesso e foi saboreado com gosto. Atendendo 
a pedidos, publicamos a receita no site para 
quem deseja se preparar para os festejos 
juninos. 
PASSEIO CONFIRMADO 

Nossas crianças estão animadíssimas 
com os preparativos para a Festa Junina. 
Ainda inspirados na história da Galinha Rui-
va, fizemos um enorme painel com os ani-
mais da fazenda num arraial e as fantasias 
de boizinho que serão usadas no dia da fes-
ta. Para fechar o semestre, se São Pedro 
nos ajudar, finalmente faremos o passeio da 
Turma do Carro ao Jardim Botânico, na pró-
xima segunda-feira. Nesse dia faremos um 
piquenique. 
FÁBRICA E ABELHA 

Para as famílias dos meninos dessas tur-
mas que ainda não encontraram o penico 
branco solicitado, segue a dica da mãe do 
Sebastião (TCM): Loja Delmar Brinquedos, 
Rua Senhor dos Passos, 279/283, próxima 
ao Campo de Santana. Quem não tiver con-
seguido a cor branca, pode enviar o seu pa-
ra que pintemos na escola até quarta-feira 
que vem. 
DIA DO BOMBEIRO 

Quarta-feira, dia 2 de julho, o Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro comemorou 150 
anos. E nós, da Turma do Bombeiro, não po-
díamos deixar essa data passar em branco 
né?! Comemoramos com um delicioso pique-

coloridas, especialmente que tratavam de 
festejos juninos, com vários elementos que 
foram identificados facilmente por nossas 
crianças, surpreendendo D. Marisa, nossa 
guia muito simpática. 

Saímos com o desejo de voltar mas, infe-
lizmente, fomos informados que o museu 
está prestes a fechar suas portas por falta de 
patrocínio e incentivo. 
MAIS BOIS NA TURMA DA MÁGICA! 

A Turma da Mágica está a todo vapor 
com os preparativos e ensaios para a festa 
junina. Nossos Coronéis, Pais Franciscos e 
Catirinas estão ansiosos e contando os dias 
para a chegada do grande festejo. Na última 
quarta-feira, Andréa, mãe da Aurora (TDT), 
nos fez uma visita e preparou uma verdadei-
ra aula sobre a Amazônia e os Bois de Pa-
rintins. Através de fotos passadas no telão, 
conhecemos as características dos bois, o 
bumbódromo, vimos fantasias da região, de 
bichos e de frutas. Para encerrar, Andréa 
distribuiu lápis com enfeite de boi para as 
crianças e serviu sucos típicos da região co-
mo os de cupuaçu, graviola e cacau para 
que todos provassem. Todos sentiram o 
cheiro, experimentaram. Muitos adoraram e 
quiseram repetir a dose! 
SÃO JOÃO!!! 

A Turma da Música está se dedicando à 
preparação da Festa Junina. Com muito em-
penho, criou os bonecos-personagens, Cati-
rina e Pai Francisco, do Auto do Boi da Lua. 
Para finalizar a semana estamos confeccio-
nando um grande mural acompanhado de 
um texto com rimas criado, com muito hu-
mor, pelas crianças, provocando acessos de 
riso na turma: 
 

"Balão de São João / Que brinca no Salão / 
Que bate no Pilão / Que come Salsichão / 
Que não pode Queimar / O Florestão!" 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

APOIO PEDAGÓGICO 
Há alguns anos, na primeira semana das 

férias de julho, temos convidado alguns de 
nossos alunos (de F1 a F5) para participa-
rem de um apoio pedagógico em Língua e 
Matemática. São encontros que, pelo núme-
ro reduzido de crianças, nos permitem uma 
aproximação maior de suas possibilidades e 
dificuldades pedagógicas para melhor ade-
quar nossas mediações no dia-a-dia de sala 
de aula. Trata-se de um convite, sem caráter 
obrigatório, mas que deve ser considerado Turma da Abelha em visita ao Museu de Arte Naif 



pelas famílias, pois de uma forma geral os 
resultados desses encontros com a profes-
sora da turma têm sido muito positivos. Os 
professores, junto à Orientação Educacional, 
através de uma avaliação cuidadosa, já sele-
cionaram as crianças que poderão se benefi-
ciar desse apoio e estão enviando às famí-
lias, na próxima segunda-feira, uma circular 
com os horários de cada turno e um canhoto 
para confirmar ou não a participação de seus 
filhos. Fiquem atentos às agendas. 
O FIM DE UM MISTÉRIO 

As Turmas do Mistério e da Pantera Cor 
de Rosa assistiram ao vídeoclipe da música 
"O dia que a Terra parou", do Raul Seixas, 
realizado pelas turmas de F5. Após a ses-
são, visitaram as crianças que realizaram o 
trabalho e fizeram uma série de perguntas 
como: 

"O que vocês acham que aconteceria se, 
por um dia, ninguém fosse trabalhar?" 

Nossa conversa foi muito gostosa e con-
cluímos: esse dia nunca acontecerá. 

Já começamos a ensaiar nossa dança 
para a Festa Junina, um cacuriá bem anima-
do! Na próxima semana, enviaremos os ca-
dernos de projeto e de desenho, o portifólio 
de Artes e as fichas do semestre. 

Os cadernos deverão ser devolvidos no 
primeiro dia de aula, junto com o portifólio de 
Artes que deve retornar com os trabalhos. 
As fichas devem ficar em casa. 
F2 NA PEREIRINHA 

Um teatro tão bonito não poderia ficar só 
entre nós! Resolvemos compartilhar o que 
aprendemos e nos apresentamos para os 
pequenos da Pereirinha. 

Sexta-feira passada, atravessamos a rua 
e contamos a história da Galinha Ruiva para 
esse público tão especial. 

Olhinhos atentos, risos e choramingos 
podiam ser ouvidos. 

Ao final, muito felizes, nossos trabalhadores 
rurais mataram a saudade brincando um pou-
quinho nos brinquedos do pátio dos jabutis. 
UMA VIAGEM NO TEMPO 
Nossa visita / ao Museu Imperial / será ines-

quecível / porque foi especial 
 

Conhecemos mais sobre / a Família Real / 
num dia divertido / num passeio cultural 

 

Arroz, feijão / batata frita com macarrão / 
todos juntos / numa enorme emoção 

Texto coletivo da F3M 

NA PISTA DE D. JOÃO EM PETRÓPOLIS 
Nesta terça, as F3 foram ao Museu Impe-

rial de Petrópolis. Numa sala muito protegida 

cidos não terão outra oportunidade! 
VISITA 

Na sexta-feira passada a F4T recebeu a 
visita da Renata, irmã da Nina. 

Renata é geógrafa e veio dividir com as 
crianças um pouco do que vivenciou numa 
de suas viagens à África. 

Ela visitou Malawi, Gana e Moçambique e 
trabalhou com agricultores dessas regiões 
promovendo trocas de experiências sobre 
plantio e colheita - como preparar melhor a 
terra, técnicas de irrigação e escolha de pro-
dutos. 

Também nos contou curiosidades sobre a 
culinária local, as moradias e as organiza-
ções familiares. Tudo preparado com muito 
carinho e sua fala ilustrada com muitas ima-
gens. KANIMAMBO, Renata! (obrigada em 
"rongo") 
CAPOEIRA NAS F4M 

Na semana passada recebemos o mestre 
e professor de capoeira Toni Vargas, do gru-
po Senzala. 

Primeiro, brincamos com o barulho e o 
ritmo tirados de uma folha de papel ao som 
do atabaque. Depois, ele cantou uma música 
e demonstrou um do seus métodos de ensi-
no. Em seguida, nos contou a história do 
início da capoeira. Com uma bolinha feita 
com o papel, brincamos de jogar capoeira, 
enquanto o berimbau tocava. 

Infelizmente, Toni estava com o braço 
quebrado e não pode fazer algumas técni-
cas. No fim, nosso amigo Gabriel Protásio 
aceitou o desafio de demonstrar um pouco 
de capoeira. Agradecemos a visita e deseja-
mos muitas melhoras e felicidades na sua 
vida e na sua escola. 

Sofia e Marina (F4MA) 

Turmas do Terceiro Ano em visita ao Museu Imperial. (outras fotos no “site”) 
estavam as coroas de D. Pedro I e D. Pedro 
II. Elas eram pesadas e os brilhantes da co-
roa de D Pedro I foram aproveitadas na do 
seu filho. Aprendemos com a guia Fabiana 
que os nobres, quando recebiam visitas im-
portantes, colocavam jóias em seus escra-
vos. Em outros momentos, castigavam os 
escravos desobedientes com o viramundo, 
um ferro que prendia os pés e as mãos. A 
casa tinha uma escada caracol que só era 
usada pelos homens, porque os vestidos das 
mulheres eram longos e largos. Ela era um 
atalho para D. Pedro II ir ao seu quarto de 
estudo, seu lugar favorito. A casa não tinha 
banheiro do lado de dentro, por isso, havia 
uma cadeira com um buraco no meio do as-
sento, com um penico, para fazer as neces-
sidades. Lá, havia alguns objetos que ainda 
funcionavam, um relógio de pêndulo e um 
parente antigo do piano. Em outra sala, nós 
vimos a pena de ouro que a princesa Isabel 
usou para assinar a carta de libertação dos 
escravos e a cópia dessa carta. Também 
vimos um caderno com as cartas de Carlota 
Joaquina para o seu pai. Vários objetos da 
casa mostravam dragões que simbolizavam 
a força e o poder da família real. 

Texto coletivo da F3T 

PEDIDO ATENDIDO 
Depois da Mostra de Artes, algumas cri-

anças da F4T pediram para, na aula de ar-
tes, carimbar camisetas para guardar como 
recordação do projeto. 

Os pedidos foram atendidos! Assim, na 
próxima quinta-feira, em nossa última aula 
de Artes do semestre, as crianças que dese-
jarem poderão trazer uma camiseta branca 
para a realização da atividade. Os interessa-
dos precisarão estar atentos, pois os esque-



07  RAFAELA MARQUES C MOREIRA    TDM 
07  JULIA GUIMARÃES DAVIDOVICH      TBM 
08  CLARA FILGUEIRAS NERY ATEM     TCT 
08  CAROLINA C DO RÊGO VALENÇA    F2M 
08  RICARDO SANTOS DE ANDRADE     AUX 
09  BEATRIZ C DE FREITAS                    F1M 
10  MANUELA PINHEIRO G CORDEIRO  TBM 
10  PEDRO HOLANDA D SOUZA LIMA    TDT 
10  ANTONIO SANTOS TREISTMAN        TDT 
11  LAURA B DE MELLO FERREIRA       F5TA 
11  SABRINA SANCHEZ OLIVEIRA         TCM 
12  TIAGO TEIXEIRA SALEM                   F2M 
12  NIVIA CRISTINA DE O EUGENIO       AUX 
13  ALESSANDRA M DE CARVALHO       AUX 

Aniversários 
de 7 a 13/7 

UM AVÔ NA SÁ PEREIRA 
Na segunda-feira passada, as F4 recebe-

ram a visita de Ismael, avô do Pedro Kurtz, 
que veio contar da sua experiência na África 
como treinador de futebol em seleções afri-
canas. Ele disse que já tinha ido em vinte ou 
trinta países da África, mas como ele mesmo 
disse: "Não vim aqui dar aula de Geografia. 
Vim aqui contar minha experiência de avô e 
estou muito feliz por isso". 

Ismael nos mostrou algumas de suas es-
tátuas africanas. Uma delas era de um ho-
mem velho, de canga, segurando uma ben-
gala. Os povos costumam chamá-lo de pai 
africano. Todos passam a mão na sua cabe-
ça e fazem um pedido. Para terminar, mos-
trou algumas fotos de paisagens e pessoas 
africanas. Gostamos muito da visita! 

Luiza Scarpa (F4MB) e Flavio (F4MA) 

F5TA VISITA OS POETAS DA COR 
A F5TA visitou, quarta-feira, o Museu de 

Arte Contemporanea, encontrando-se com os 
Poetas da Cor, que trouxeram uma nova ma-
neira de ver e deliciar-se com a obra de arte. 
Cores que brincam de claro-escuro, mecanis-
mos em movimento, além de mágicas ilusões 
de ótica. Ótica, aliás, será uma de nossas me-
tas nos estudos da Física, no Projeto das F5, 
sobre a História das Invenções. 

Pensando ainda nessa visita ao Museu, 
estaremos, em breve, envolvidos com poesia 
concreta, assunto que, em combinação com 
cores, ilusões e poetas, nos trará belas ima-
gens e textos. 
CASAMENTO NAS F5 

O casamento das F5 é um momento es-
perado pela criançada. Uma brincadeira que 
mistura tradição e acontecimentos do nosso 
dia-a-dia com as últimas notícias e fofocas 
da mídia. O texto foi redigido pelas próprias 
crianças, em parceria com os professores de 

Projeto e Teatro. Acontecerão aqui mesmo 
na escola, para garantir as condições neces-
sárias de apreciação e escuta das famílias, 
na próxima quinta-feira, 10 de julho, às 8h 
para o turno da manhã e às 16h para o turno 
da tarde. A apresentação será aberta ape-
nas para as outras turmas da escola e as 
famílias das turmas de F5. Os personagens 
que necessitam de uma caracterização es-
pecial precisarão contar com a ajuda das 
famílias. Conversem com as próprias crian-
ças, improvisem com o que tiverem em casa, 
mas lembrem-se que se trata de uma grande 
farra não demandando nenhuma produção 
muito elaborada. 
CRÔNICAS E CASAMENTO 

Você já imaginou se saíssem torradas do 
seu despertador? E se você ficasse preso do 
lado de fora de casa, nu? Você conhece Tu-
im? Esta semana nos divertimos muito lendo 
as crônicas O Homem Nu, de Fernando Sa-
bino, Confuso, de Luiz Fernando Veríssimo e 
O Menino e o Tuim, de Rubem Braga. Fi-
quem atentos! Quem encontrar textos inte-
ressantes, pode mandar para a F5M. 

O bom mesmo é que ter conhecido esse 
gênero literário deve trazer novos recursos na 
hora da produção escrita. Tanto que já ajudou 
a turma na composição do texto do casamen-
to, que entra em seu ritmo de ensaios gerais 
nos próximos dias. Anotem na agenda: quiin-
ta-feira, dia 10, às 8h da matina, aqui na Sá 
Pereira, Rosalinda e Agripino se casam. Nin-
guém pode faltar a esse casório! 
HAICAIS NA F5TB 

Começamos a nos encantar com esses 
pequenos poemas. A meninada já anda fa-
zendo as suas tentativas: 

Me-Nina 

"Eu sou Nina 
quem me nina 

ao sol nascer:" 
Nina (F5TB) 

Encontro 

planta plantada na areia 
é planta com saudade 
quem dera ela pudesse ver. 

Bernardo (F5TB) 

DE TODOS 
DANÇA CONTEMPORÂNEA  
PARA CRIANÇAS 

Claudia Dinis, mãe de Luisa e Maria 
(F4M), convida a todos para assistir ao novo 
espetáculo de dança infanto juvenil "Ciranda 
Cirandinhas", inspirado na obra de Villa Lo-
bos, com direção de Ana Vitória e figurino de 
sua autoria. Está em cartaz no Espaço 
SESC de Copacabana nos dias 5, 6, 12 e 13 
de julho, às 17h. 

Mestre Toni Vargas, do grupo Senzala, amigo do Gabriel Protásio, em visita às F4. Ismael em visita às F4 


