
INGREDIENTES PARA O SEMESTRE 
O segundo semestre teve seu início mar-

cado pela alegria de tantos reencontros. 
As novidades, a saudade e a curiosidade 

no que está por vir, são ótimos temperos 
para um processo de aprendizagem signifi-
cativo. Assim daremos continuidade aos pro-
jetos das turmas, às pesquisas e aos assun-
tos que alimentam o nosso dia a dia. Lem-
bramos a importância da assiduidade e da 
pontualidade, dos materiais do dia e de um 
estojo completo que fazem a diferença em 
relação ao aproveitamento e a participação 
das crianças. Além disso, nas mochilas, de-
vem trazer apenas o que é necessário ev i-
tando peso, desconforto e desorganização. 
No mais, um bom semestre para todos! 

NOVOS RUMOS 
O semestre se inicia e, com ele, novos 

PARA TODOS 
RELATÓRIOS DE GRUPO 

Os relatórios de grupo foram publicados 
no nosso "site" e podem ser baixados para 
leitura e impressão em formato ".pdf". Para 
avaliar a eficácia desse instrumento, coloca-
mos na página de abertura uma enquete 
que, respondida, será de grande valia para 
nós. Caso desejem comentá-lo, usem o fó-
rum de pais. 

FESTA JUNINA 
A festa junina foi prá lá de animada. As 

crianças da Educação Infantil estavam feli-
zes e muito envolvidas com as brincadeiras 
do Auto do Boi da Lua. Todos participaram, 
atentos, durante o desenrolar da história e 
dançaram com alegria. O Ensino Fundamen-
tal apresentou as danças que prepararam 
para a ocasião e curtiram o espaço que pro-
porcionou o encontro de toda a escola. A 
comilança, que ficou a cargo das famílias, 
reuniu uma multidão em volta da mesa numa 
gostosa procura por deliciosas guloseimas. 
No final de cada festa, uma ciranda calorosa 
envolveu pais, filhos e professores, já com 
gostinho de despedida.  

Como Flavio, pai da Carol(TAT) e Tatiana
(F1T) registrou no Fórum de pais, não pre-
tendemos chegar à perfeição e competência 
de uma firma de eventos. Esse não é o obje-
tivo de nossa festa. Sabemos que alguns 
aspectos como o som e a falta de acentos 
para os idosos foram alguns dos pontos ne-
gativos. Mas o essencial aconteceu: uma 
experiência positiva de integração entre to-
dos que pertencem à comunidade Sá Perei-
ra, tendo a cultura popular como motivo e 
pretexto.  

FOTOS NO "SITE" 
As fotos publicadas em sapereira.com.br 

são, muitas vezes, a primeira de um álbum 
que pode ser visto se escolhido "mais fotos". 
Para que sejam baixadas para a máquina do 
usuário, em arquivo formato "zip", é preciso 
que o usuário esteja logado, quando aparece 
a opção "baixar". 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

SEJAM TODOS BEM-VINDOS! 
Foi com alegria que recebemos nossas 

crianças depois das férias. Todos estavam 
ansiosos pelo reencontro e tinham muitas 
novidades para contar sobre passeios e brin-
cadeiras. Agora é chegada a hora de inves-
tirmos junto às famílias num caminho de no-
vas aprendizagens para que possamos con-
tinuar construindo um trabalho significativo 
para todos.  

PASTAS 
Pedimos aos pais das turmas da Música, 

Fábrica e Mágica que não se esqueçam de 
devolver as pastas de papelão enviadas pa-
ra casa no final do semestre, para que pos-
samos continuar a selecionar os trabalhos. 

DOAÇÃO DE LIVROS 
Conforme comunicamos no Informe Inicial 

de 2008, aguardamos a doação de mais um 
livro para ampliarmos o acervo da nossa bi-
blioteca e darmos continuidade aos procedi-
mentos de empréstimo. As listas se encon-
tram nas livrarias Malasartes, no Shopping 
da Gávea, e na Exceler, Capitão Salomão 
14. Os livros devem ser entregues direta-
mente aos professores. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                
NOVA ROTINA PARA AS F1 

Muitas novidades esperam a turma do 
Mistério e da Pantera Cor de Rosa. Além 
das conversas sobre as férias, as saudades 
e travessuras, nossa rotina está um pouco 
mudada. Iniciamos o trabalho com o livro 
das cruzadinhas. As crianças ficaram felizes 
com o novo desafio. Também estão come-
çando a se familiarizar com a letra bastão 
minúscula. Na próxima semana levarão o 
alfabeto que, pedimos, seja plastificado. Ele 
deve ficar acessível, na pasta vermelha, pa-
ra que as crianças o consultem sempre que 
necessário.  
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CALENDÁRIO SEGUNDO SEMESTRE 
JULHO 
30 – Início das Aulas 
AGOSTO 
25 – Reunião de Pais F5 
SETEMBRO 
08 – Reunião de Pais F2 
15 – Reunião de Pais F1 
OUTUBRO 
02 – Reunião de Pais TAM, TBM, TDM 
06 – Reunião de Pais TAT, TCM, TCT 
09 – Reunião de Pais TBT, TDT 
15 – Feriado 
20 – Reunião de Pais F4 
27 – Reunião de Pais F3 
NOVEMBRO 
20 – Feriado Dia da Consciência Negra 
21 – Não haverá aula 
24 – Reunião Avaliação E. Fundamental 
27 – Reunião Avaliação E. Infantil  
DEZEMBRO 
13 – Festa de Encerramento 
EVENTOS NÃO MARCADOS 
Festas Pedagógicas da Educação Infantil, 
de F1 e F2  
Feira Moderna das F3, F4 e F5 



F5 - Daremos continuidade ao projeto His-
tória das Invenções, com maior atenção à 
física.  

NOVOS LIVROS PARA AS F4 
Com o sucesso das leituras no primeiro 

semestre, já vamos começar o segundo tem-
po encomendando novos livros. Depois de 
estudar o trabalho escravo, pensamos em 
aproximar nossas pesquisas sobre a presen-
ça da máquina como facilitadora do trabalho 
humano, com um foco maior na energia elé-
trica.  

Para nos ajudar nessa transição, quere-
mos convidar Machado de Assis que, com 
seu olhar aguçado, acompanhou e escreveu 
sobre as transformações de uma era a outra.  

Os livros são: 
"Eletricidade", Coleção o que é?, de 

Nessmann, Philippe, Cia Editora Nacional e 
"Machado de Assis", Coleção conhecendo 

nossos clássicos, de Amélia Lacombe, Ed 
Agir  

Pedimos às famílias bastante pressa nes-
sas aquisições pois pensamos em começar 

projetos e pesquisas. Para que todos pos-
sam se informar e, quem sabe, contribuir, 
segue uma lista:  

F1 - Irá conhecer a vida e a obra de Car-
tola, que além de músico e compositor, dedi-
cou-se a inúmeros ofícios. 

F2 - Iniciarão uma investigação sobre as 
profissões que trabalham com os aninais, 
assunto que costuma entusiasmar nossos 
pequenos. 

Durante o segundo semestre, quando nos 
preocupamos em dedicar uma atenção es-
pecial às ciências, canalizando os esforços e 
as experiências para construção da Feira 
Moderna, as F3, F4 e F5 farão os seguintes 
percursos: 

F3 - Partindo dos estudos do primeiro se-
mestre, pesquisarão a evolução dos hábitos 
de higiene e saúde, da corte de D. João aos 
dias de hoje.  

F4 - Machado de Assis ajudará as crian-
ças no projeto que terá como objetivo inves-
tigar as transformações na paisagem do Rio 
de Janeiro com o desenvolvimento tecnológi-
co, com ênfase na energia elétrica.  

a leitura na segunda semana de agosto.  

DE TODOS 
"BARULINHO" 

As mães de Julieta (TCM) e de Alice 
(F4T) indicam "Barulinho" (sem "h"), Show 
para Crianças, de Chicas, Carlos Bernardo e 
Pedro Rocha. O show foi prorrogado e esta-
rá em cartaz nos dois próximos finais de se-
mana, às 17h, no Espaço Cultural Sérgio 
Porto.  

04  YURI QUITETE DE B MANSUR         F5M 
04  CAETANO CAMARA SERRI  BRAGAF4MB 
06  HUGO COTRIM COUTINHO             F5M 
07  ANNA LAURA ALVES DE OLIVEIRA   F1T 
07  LUCAS PERES MAI                       F4MB 
10  TALI ZAGARODNY                         F3M 
10  JULIA SAWYER MAGALHÃES          TDM 
 

Aniversários 
de 4 a 10/8 

Mais no “site” 


