
ças prá lá de ensaiadas! 
Para o nosso "arraiá" ficar ainda mais ani-

mado, os professores estarão aguardando a 
chegada de nossos "caipiras", com brinca-
deiras já experimentadas por eles na escola 
durante esta semana. 

Juntos, nos despediremos de um semes-
tre de muitas alegrias e aprendizagens. De-
pois das férias tem mais! 
LIVROS 

Pedimos que aproveitem o período de 
férias para ver se não ficou esquecido, em 
casa, algum livro da biblioteca. Aproveita-
mos, também, para lembrar que estaremos 
aguardando o segundo livro solicitado na 
lista de material enviada no início do ano 
para todos. A nova lista estará disponível, a 
partir da última semana de julho, nas livrari-
as Exceler (rua Capitão Salomão) e na Mala-
sartes (Shopping da Gávea). 
CARRO NO JARDIM BOTÂNICO 

A Turma do Carro viveu a última semana 
de aula de forma especial. Logo na segunda-
feira as crianças fizeram um passeio ao Jar-
dim Botânico, que foi repleto de alegria. Nos-

PARA TODOS 
RELATÓRIOS 

Estamos enviando, nas agendas, os rela-
tórios individuais da Educação Infantil e os 
das F1, F2 e F3 do Ensino Fundamental. 
Ficarão na secretaria os relatórios das crian-
ças que tiverem faltado para que possam ser 
apanhados por seus responsáveis. Os rela-
tórios de grupo da Educação Infantil já estão 
publicados no "site" e os do Ensino Funda-
mental (todas as turmas) devem estar dispo-
níveis até o final da próxima semana. Gosta-
ríamos que vocês comentassem a eficácia e 
o significado desses instrumentos no fórum 
de pais. 
ARRAIAL DA SÁ PEREIRA 

Depois de amanhã, domingo, nos encon-
traremos para comemorar um tanto da cultu-
ra popular que as crianças puderam vivenci-
ar nessas últimas semanas. A festa da Edu-
cação Infantil será às 14h e a do Ensino 
Fundamental às 16h. Além das apresenta-
ções do Auto do Boi da Lua (Educação In-
fantil) e das danças típicas (Ensino Funda-
mental), teremos brincadeiras 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 pedimos um prato de doces e ao 
da tarde de salgados. A bebida será vendida 
pela cantina do colégio. Lembramos que fo-
gos, mesmo os que parecem inofensivos, 
não serão permitidos. Pedimos, especial-
mente aos pais de F4, que procurem ser 
pontuais, pois a quadrilha da turma abre o 
evento do Ensino Fundamental. Aproveita-
mos para agradecer à direção do Andrews, 
que nos cedeu gentilmente sua quadra. Rua 
Visconde Silva, 161 
BOAS FÉRIAS 

Desejamos a todos um bom e divertido 
descanso. Na semana de 14 a 18 de julho os 
professores, coordenação, orientação e dire-
ção estarão reunidos, planejando o segundo 
semestre. Entre os dias 21 e 29 de julho, a 
escola estará em recesso, com a secretaria 
funcionando apenas na Capistrano de A-

breu, das 9h às 17h. Reiniciaremos no dia 
30 de julho, quarta-feira. 
PLANTÃO 

Na próxima segunda-feira, estaremos de 
Plantão atendendo às famílias que agenda-
ram horários, interessadas em conversar com 
os professores sobre o processo escolar de 
seus filhos. Aos que não puderam ligar com 
antecedência, avisamos que alguns professo-
res ainda têm tempo disponível. É só ligar e 
marcar na própria segunda. O Plantão da E-
ducação Infantil, de 8h às 12h30m. O do En-
sino Fundamental, no horário dos turnos das 
crianças. Somente o da F5TB será na terça-
feira, dia 15, de 13h às 17h. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

FESTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Terminamos o semestre em festa. Nossas 

crianças se dedicaram, com entusiasmo, aos 
ensaios para a apresentação do Auto do Boi 
da Lua. Fantasias prontas, painéis confec-
cionados, músicas na ponta da língua e dan-
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Turma do Carro no Jarbim Botânico (mais fotos no “site”) 



conquistas e aprendizados. Desejamos aos 
nossos queridos boas férias. (fotos no “site”)  
NA FESTA E NA FÁBRICA 

Nesta última semana de aula, as crianças 
da Turma da Festa e da Fábrica finalizaram 
os preparativos para o auto do Boi da Lua e 
se divertiram nos momentos de pátio, partici-
pando das brincadeiras tradicionais das fes-
tas juninas como a dança da laranja, corrida 
de saco e bola na lata. Também assistiram, 
na companhia da professora Roberta, de 
Expressão Corporal, ao espetáculo de dança 
contemporânea "Ciranda Cirandinhas", no 
qual reconheceram muitas brincadeiras que 
fazem na escola. 
EM CLIMA DE ARRAIAL 

Nossa última semana de aula foi animada 
por ensaios, cantorias e brincadeiras juninas. 
Os rebolos da Turma do Bombeiro estão afi-
adíssimos, com as músicas na ponta da lín-
gua e a dança na ponta dos pés! 

Hoje as crianças estão 
levando para casa o cha-
péu que deverá ser usado 
no dia da festa. 
ABELHA E MÚSICA 
NO TEATRO 
As turmas da Abelha e da 
Música divertiram-se mui-
to com o espetáculo de 
dança contemporânea 
"Cirandas Cirandinhas". 
As crianças ficaram im-
pressionadas com o figuri-
no, os movimentos e a 
alegria dos personagens 
durante o espetáculo. No 

sos meninos e meninas correram pelo par-
que, apreciaram o banho de sol das tartaru-
gas, viram os micos saltarem de galho em 
galho nas árvores e se esbaldaram nos brin-
quedos do parquinho, além de cavarem bu-
racos e fazerem bolos e castelos na areia. 

A preparação da fantasia para o Auto do 
Boi da Lua foi outro momento de descontra-
ção na turma. Nossos pequeninos cantaram 
e dançaram com os boizinhos que confeccio-
naram na maior animação. Agora, é a hora 
da brincadeira começar no nosso arraial, as 
fantasias seguem para casa para que sejam 
usadas na festa. 
LUA PRONTA PARA A FESTA! 

As crianças da Turma da Lua estão pre-
paradas para a festa junina. Nos últimos dias 
terminamos de confeccionar a fantasia, que 
está indo hoje para casa. Nos divertimos 
com as brincadeiras típicas desse festejo e 
produzimos murais super coloridos. Encerra-
mos nosso semestre, felizes com nossas 

final, todos os artistas vieram cumprimentá-
las e tirar uma foto conosco. Foi uma manhã 
especial! 

Nesta semana, também estivemos envol-
vidos com as produções dos cartazes para a 
Festa Junina e com os ensaios para o Alto 
do Boi da Lua que iremos apresentar no pró-
ximo domingo. 
PASTAS 

As Turmas da Fábrica, Mágica e Música 
estão enviando para casa as pastas de pa-
pelão com algumas das produções mais sig-
nificativas dos Projetos desenvolvidos duran-
te o semestre. Pedimos que sejam devolvi-
dos com a mesma para que possamos dar 
continuidade à seleção até o final do ano. 
Mas, aproveitem para curti-los bastante e 
compartilhar com todos. São fruto de muito 
envolvimento e investimento de nossas cri-
anças. 
CASA DO PONTAL 

A Turma da Mágica foi ao Museu da Casa 
do Pontal. As crianças, inicialmente, ficaram 
encantadas com o passeio de ônibus. Foram 
curtindo as paisagens, os prédios e a praia, 
que pôde ser vista quase todo o tempo. Che-
gando lá, o clima mudou: muito verde e uma 
casa com um espaço maravilhoso esperava 
por nós. Lanchamos e fomos conhecer o 
museu com a guia Juliana que nos ensinava 
cantando ao som de seu violão. Tudo era 
muito lindo e bem feito. As crianças ficaram 
impressionadas com as geringonças que se 
mexiam, com cada peça feita de barro ou 
madeira, com o circo e o boi bumbá. 

O passeio foi inesquecível e repleto de 
aprendizagens. 

Turma da Mágica na Casa do Pontal (mais fotos no “site”) 

Turmas da Abelha e da Música à esquerda e Turmas da Festa e da Fábrica à direita no Cirandas Cirandinhas 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

PRESENTE SURPRESA NAS F1 
Chegamos ao final do semestre e do pro-

jeto recebendo uma última carta que revela-
va a identidade dos bichos. Como as crian-
ças já esperavam, eram os personagens dos 
Saltimbancos. 

Ganhamos de presente dos animais uma 
bela caixa com fantoches, para lembrarmos 
dessa gostosa história. Assim, poderemos 
brincar no próximo semestre, inventando 
novas histórias. 

Aguardamos o caderno de projeto, de de-
senho e o portifólio completo no retorno das 
aulas. 
UMA PAUSA NO TRABALHO 

"Nós aprendemos muito com este Projeto. 
Conhecemos um pouco da vida e da obra de 
Tarsila e de Portinari. 

Aprendemos muitas coisas importantes 
sobra a zona urbana e a rural. Pesquisamos 
sobre o cultivo do milho e do café e recebe-
mos várias visitas. Degustamos saladas, 
pratos preparados com milho e saboreamos 
um gostoso café da tarde. 

Saímos do semestre alimentados e mais 
sabidos do trabalho no campo e na cidade. 

Agora, vamos dar uma pausa nos estudos 
para recarregar as energias e voltar para um 
novo trabalho" 

F2T 

BANDEIRINHAS NA ESCOLA 
Quem é que não traz na lembrança regis-

tros de alegria dos festejos juninos realiza-
dos nas escolas? 

Foi com essa intenção que sugerimos às 
crianças da F2M fazer um painel coletivo de 
um verdadeiro arraiá. 

estrofes do poema Navio Negreiro, de Cas-
tro Alves, as F4M receberam a visita do An-
selmo. Ele veio falar um pouquinho do poeta 
abolicionista baiano, declamar todo o poe-
ma, brincar um pouco com seu difícil voca-
bulário, e ainda, mostrar um livro, com a 
mesma idade da casa da escola, que perten-
ceu a Antônio Sá Pereira. O contato, tanto 
com a forma, quanto com o conteúdo da po-
esia de Castro Alves, foi uma experiência e 
tanto! 

Já a F4T recebeu duas visitas: Paulo, pai 
de Teresa, que veio nos contar sobre a es-
cravidão e a formação dos Quilombos, e 
Mauro, pai do Lucas, que nos convidou a 
participar de uma roda de capoeira. 

Foram encontros gostosos, com muita 
conversa, informação e brincadeiras. É sem-
pre bom dividir com as famílias momentos 
como esses. 

Assim, nos despedimos do semestre sa-
tisfeitos e felizes com tantos aprendizados. 
FIM / COMEÇO 

A F5TB se despede do semestre e já a-
nuncia o próximo. 
 

Este Semestre foi... 
Um Semestre irei contar 
Não teve carnaval, mas foi sensacional. 
Teve um aniversário de um grande escritor. 
Lobato, um autor nato, que na flauta foi ho-

menageado. 
No dia "Do Trabalho" trabalhadores foram 

elogiados. 
Passeios: A Fábrica de roupas uns contos. 
De um passeio casas se criaram. 
Ao M.A.C. um passeio sideral. 
Este Semestre foi sensacional. 

Sofia, F5TB 
Volta às aulas 
Depois das férias comigo 
revejo meus mestres e meus amigos 
pra começo de um novo semestre. 

Thiago, F5TB 

CASAMENTO CAIPIRA 
Na última quinta-feira, as F5 receberam 

suas famílias para as cerimônias de casa-
mento. Como se previa, a brincadeira e o 
bom humor estiveram presentes nas atua-
ções irreverentes dessa garotada esperta, 
tão antenada com os fatos que mobilizam 
nossa sociedade. Depois dos casórios, fo-
mos aos comes e bebes reservados. A co-
memoração, com boca livre e espaço para 
todos, fica para domingo, no Arraial da Sá 
Pereira. Não faltem! Os noivos e seus convi-
dados ensaiaram uma quadrilha caprichada! 

Não há quem não se encante com o te-
ma! Logo, se separaram em grupos e com 
tinta, lápis, tecidos e muita imaginação, com-
puseram uma bela cena com bandeirinhas, 
caipiras, fogueiras e até um milharal! 

O painel inspirou nossos escritores que 
estão, dia-a-dia, escrevendo em pedaços 
uma inusitada história. 

Vejam como ela está... 
"Era uma vez dois casais de trabalhado-

res rurais. Eles se chamavam João e Maria, 
José e Maricota. 

Um dia, eles foram a uma Festa Junina no 
Sítio do Seu José. Nesse dia as meninas 
fizeram trança no cabelo e os meninos colo-
caram chapéu de palha. 

João e Maria, Maricota e José eram pro-
fissionais de forró..." 
OBRIGADO! 

A equipe da F3 agradece o envio de dife-
rentes materiais para o projeto do primeiro 
semestre. Essa contribuição foi muito impor-
tante para enriquecer nossas pesquisas. 
LIVRO NA MOCHILA 

Ficou combinado que as crianças das F3 
concluirão a leitura do livro "Ludi na chegada 
e no bota-fora da família real" nas férias. Os 
pequenos estão muito envolvidos com a his-
tória e curiosos para saber o seu desfecho. 
Às proezas das férias, será acrescentada a 
aventura dessa narrativa. Na volta às aulas, 
conversaremos sobre essas experiências. 
LEITURAS NOTA 10 

Foi bastante ousada a proposta de adotar 
quatro livros em um semestre para as F4. 
Mas, o bom mesmo foi o sucesso dessa ou-
sadia! Começamos pela leitura de “Ifá, o adi-
vinho”, de Reginaldo Prandi, que nos levou à 
África. Em seguida, lemos “A História dos 
Escravos”, de Isabel Lustosa, que nos trouxe 
ao Brasil colonial e imperial. Para finalizar, 

“Tumbu”, de Marconi Leal, que 
pela voz do menino africano, 
deu sentido a tudo que estáva-
mos estudando. Além desses, 
o “Atlas Afro-Brasileiro”, de 
Raul Lody, nos acompanhou 
como fonte de pesquisa duran-
te todo o percurso. Agora, to-
dos poderão conservar esse 
rico acervo para revisitar o te-
ma e compartilhar, com as fa-
mílias e amigos, o prazer des-
sas leituras. 
VISITA NAS F4 
Depois de ver imagens de na-
vios negreiros e conhecer três 



14  JULIA SANTOS N V DE CASTRO       F1M 
14  MATHEUS C DA R GONÇALVES      F5TB 
14  JOANA TAVARES CAMPOS               F5M 
15  MARINA C BREDARIOL                     F1M 
17  ERIKA ZIEGELMEYER BARBOSA   PROF 
18  MARCELO COUTINHO VIANNA      PROF 
19  LUCAS MONTEIRO SAMPAIO             F1T 
19  BENTO BOCAYUVA CUNHA               F2T 
19  GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO         F1T 
21  FERNANDA METZLER PEREIRA       F2M 
22  LUIZA DE OLIVEIRA BARBALHO       TAT 
22  CLARISSE FICHE D DE ALMEIDA       F2T 
22  MAIRA DE LIMA RESENDE LESSA    F3M 
23  FELIPE MARTINS GOMES                 F5M 
23  SEBASTIAO B REZENDE DA CRUZ  TCM 
24  LUCAS LEAL DE ALENCAR PINTO   TDM 
26  IRENE PORTO STRUCHINER           F5TB 
27  MARIANA SOARES DA COSTA          TBM 
28  LUCIANA GONCALVES MOREIRA     AUX 
29  JOÃO MANOEL A DE CARVALHO      TBT 
29  LETICIA CANÇADO GUIMARÃES     TCM 
30  JOAO GABRIEL C DINI NIELSEN     F4MB 
30  JOSE ROBERTO F DE ALMEIDA       AUX 
31  MARINA BARBOSA DA SILVA VILELATDT 
 

02  ALICE CORREA DE O MACHADO       F3T 

Aniversários 
de 14/7 a 3/8 

PESQUISA NAS FÉRIAS 
As famílias e os alunos da F5M têm uma 

tarefa para trazer para a escola depois das 
férias. Mas é só para sexta, dia primeiro de 
agosto. Trata-se de uma pesquisa de cinco 
imagens que contem a história e as transfor-
mações de um invento através do tempo. 
Aproveitem o tempinho juntos para capricha-
rem! Montaremos, com as imagens, um pai-
nel para compartilhar com as outras turmas. 
PESQUISA NA F5TA 

Combinamos uma tarefa de férias com as 
crianças: em duplas, deverão fazer uma pes-
quisa sobre a evolução de um determinado 
invento. Será necessário apresentar, junto à 
pesquisa, três ou quatro imagens. Nossa 

intenção é que, num momento mais relaxa-
do, as crianças e as famílias possam traba-
lhar juntos. Na segunda-feira, dia 4 de agos-
to, compartilharemos as pesquisa com os 
amigos. 
FIM DO TORNEIO E PEREIRÃO JUNINO 

O torneio de futebol e queimado chegou 
ao fim e deixou as crianças perguntando so-
bre as olimpíadas. A vibração das torcidas 
foi contagiante e todos receberam seus certi-
ficados de participação. 

Para encerrar o semestre, iniciamos as 
brincadeiras juninas que serão realizadas, 
também, na Festa Junina. Contamos com a 
participação e animação das famílias. 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

A caixa dos achados e perdidos ficará 
exposta, no pátio da escola, durante a sema-
na de recesso. Os pertences que não forem 
encontrados pelo dono, serão doados duran-
te as férias. 

F5TB na visita ao MAC (mais fotos no “site” 

Casamento da F5m à esquerda e das F5T à direita (mais fotos no “site”) 


