
foi mais fácil e prazerosa para todos, certa-
mente, foi a de comer o bolo, que ficou muito 
gostoso!  

Agora, a criançada brinca com a poesia 
Eu Danço!, de Mário de Andrade. E na maior 
animação, todos tentam ficar na ponta dos 
pés, fazem piruetas e saltam como bailarinas 
e bailarinos. 

FESTA NA EXPEDIÇÃO 
A Turma da Festa, na próxima semana, 

partirá em busca dos dinossauros, numa ex -
pedição paleontológica inspirada numa via-
gem verídica, formada por uma equipe de 16 
profissionais que partiu do Rio de Janeiro 
para o Ceará. Aproveitaremos a idéia para 
improvisar com as crianças a nossa própria 
expedição. Durante a pesquisa destacare-
mos a importância dos diversos profissionais 
envolvidos para que o objetivo dessa viagem 
fosse alcançado. Pedimos que, na próxima 
quinta- feira, as crianças venham vestidas de 
forma a lembrar pesquisadores para iniciar-
mos nossas atividades. Além da roupa, vale 
trazer acessórios como lupa, pincel, chapéu, 
caderninho de anotações etc. 

ENSAIO FOTOGRÁFICO 
A Turma do Bombeiro recebeu a visita de 

Eduardo, pai de Antonia e Vicente, que é 
produtor fotográfico. Foi uma farra e tanto. 
Cada criança veio com sua fantasia predileta 
e, por aqui, desenharam tatuagens e se ma-
quiaram. Todas fizeram poses, abriram sorri-

PARA TODOS 
MATRÍCULAS 2009 

Pode parecer cedo pensar em matrículas 
para 2009. No entanto, colégios maiores têm 
antecipado, cada vez mais, as inscrições e 
avaliações para novos alunos. 

Esse fato nos tem pressionado, trazendo 
solicitações principalmente dos que se can-
didatam a ingressar nas F2, série de maior 
procura em nossa escola. Por isso estamos 
enviando uma sondagem de intenção de 
renovação da matrícula para os nossos alu-
nos da atual F1 e pedimos aos pais, que ti-
v erem um outro filho, com intenção de matr i-
culá-lo na F2 de 2009, que nos avisem com 
urgência.  

CANTAPUEBLO BRASIL 
É com alegria que comunicamos que tan-

to o Coral Infantil como o Com&Junto de 
pais, amigos e ex -alunos da Sá Pereira fo-
ram selecionados para participar do evento. 
Cantapueblo - La Fiesta Coral de América, é 
um festival internacional de música vocal, 
não competitivo, aberto à participação de 
coros e grupos vocais de todo o mundo. 

Pode ser uma experiência valiosa e uma 
boa oportunidade de aprendizagem para 
nossas crianças. Gostaríamos de ter um nú-
mero expressivo de confirmações. 

CONVITE AO FUTEBOL 
Há um mês alguns funcionários se organi-

zaram e, com o apoio da escola, surgiu o 
Futebol da Sá Pereira.  

Acontece todas as sextas-feira, das 19h 
às 21h, na quadra do Corpo de Bombeiros 
do Humaitá. Aos pais interessados em suar 
um pouco a camisa, é só chegar! 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

NOTÍCIAS DA LUA 
A Turma da Lua recebeu a visita de Maria 

Dolores, tia-avó do Joaquim e autora do livro 
"Histórias de babás. Zara, Lena e Elza". Tia 
Lia, como preferiu ser chamada, contou e 
nos encantou com algumas histórias e can-
ções. Foi uma alegria e um prazer recebê-la. 

O projeto "Vamos cuidar" está a todo va-
por. As crianças têm demonstrado cada vez 
maior interesse pelo tema. Temos assistido 
a vídeos sobre o trabalho do biólogo e do 
veterinário e descoberto curiosidades sobre 
os animais em livros e revistas. Materiais 
sobre o assunto são bem vindos. 

EU DANÇO! 
As crianças da Turma do Carro comemo-

raram as experiências em torno da história 
"A cigarra e a formiga" com o preparo de um 
bolo formigueiro. Todos ajudaram a misturar 
os ingredientes e, depois, se esforçaram pa-
ra lembrar a receita que anotamos no blocão 
da turma. Dentre todas essas tarefas, a que 
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Tia Lia na Turma da Lua. (mais fotos no “site) Eduardo fotografando a Turma do Bombeiro  



 
Julieta 

"Gostei de andar sentada no 
bondinho." 

Lara 
"Eu gostei de ir do lado da Juli-
eta no ônibus." 

Bia 
"Eu achei o passeio legal." 

Carolina  
"Foi muito divertido." 

Luna 
"Gostei do bondinho." 

Letícia 
"O bondinho é legal." 

Eduardo 
"Gostei do bondinho branco." 

Gabriel  
"Gostei do bondinho amarelo antigo." 

Sebastião 
Pedimos aos pais caixas de fósforo e ro-

los de papel higiênico vazios para um traba-
lho de artes. (fotos no “site”) 

ANTIGUIDADES 
Para alegria da Turma da Mágica, o pedi-

do do último Informe foi bem atendido. Mui-
tas famílias têm contribuído com objetos an-
tigos, alguns de seus pais e avós como tele-
fones, máquinas fotográficas, relógio - de 
100 anos atrás -, ferro de passar roupa, vi-
trola, rádio, etc. Basta olhar para o design 
tão diferente do que estão acostumadas pa-
ra que as crianças fiquem fascinadas por 
esses inventos. Através de pequenas pes-
quisas, em livros e na internet, as descober-
tas vão ficando ainda mais instigantes. O 
livro "Como fazíamos sem....", de Bárbara 
Soalheiro, vem nos levando a pensar sobre 
coisas que para nós são tão comuns nos 
dias de hoje, mas que faziam muita falta em 
tempos passados. Cada história de deixar o 
queixo caído e a imaginação voando no pas-
sado!  

Na próxima quinta-feira iremos ao CCBB 
visitar a exposição "O Tempo sob Medida", 
de relógios europeus raros e antigos. O lan-
che será individual. 

PROFISSÃO BOMBEIRO 
Nós, da Turma da Música, fizemos um 

passeio até o Corpo de Bombeiros e nos 
divertimos muito. Vimos um monte de carros 
que tocavam a sirene sem parar. Entramos 
na ambulância e subimos num caminhão de 
bombeiros. A cada som que a corneta fazia, 
os bombeiros se mexiam. Eles não usam 
mais escadas magirus. O que sobe muito 
alto é uma caçamba onde podem ser salvas 
várias pessoas ao mesmo tempo. Vimos um 

sos e se divertiram muito com a brincadeira 
de serem fotografadas. Eduardo nos expli-
cou que seu trabalho é exatamente preparar 
o cenário e os figurinos antes que os mode-
los sejam fotografados e que isso pode a-
contecer em estúdios ou nas ruas, praias, 
praças e onde mais a imaginação permitir! 
Nossa sessão fotográfica foi externa; o pátio 
da escola ganhou cores com tecidos que 
serviram de fundo para os pequenos. Em 
breve enviaremos um CD com todas elas. 

MUSEU DE ASTRONOMIA 
As crianças da Turma da Fábrica aprovei-

taram bastante a visita ao Museu de Astro-
nomia. Visitaram as salas das constelações, 
viram como os planetas giram em torno do 
sol, conheceram muitos instrumentos antigos 
usados pelos astrônomos e um pouco da 
história da astronomia.  

Um dos momentos mais especiais foi a 
visita ao observatório. Lá, participaram de 
todos os procedimentos para realizar a obser-
vação: ajudaram a abrir o teto, viram a cúpula 
girar para a abertura ficar melhor posicionada 
e até subiram a escada para alcançar a lune-
ta "gigante". Pena que, durante o dia, não 
conseguimos ver nada. Fica, então, a dica: o 
museu abre o observatório às quartas e sába-
dos a partir das 17:30h. Vale a pena visitar 
com as crianças! (fotos no “site” ) 

ABELHAS NO PÃO DE AÇÚCAR 
A Turma da Abelha fez um gostoso pas-

seio ao Pão de Açúcar, um dos mais conhe-
cidos pontos turísticos da nossa cidade. An-
damos de bondinho e, lá de cima, vimos o 
Corcovado, a Ponte Rio-Niterói, a Praia de 
Copacabana, a Baía de Guanabara, tudo 
muito bonito. Vejam as impressões de nos-
sos pequenos: 
 

"Nós adoramos o passeio." 
Maria Fernanda 

"A gente gostou muito de ir lá no alto." 

carro de 1920 que já tinha uma bomba dá-
gua. Antigamente os bombeiros usavam 
charretes, puxadas a cavalos, e baldes de 
couro para apagar o fogo.  

Amamos esse passeio muito especial! 
Texto coletivo  (fotos no “site”) 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29               

DO BURACO QUENTE ... 
As turmas da F1 entraram em contato com 

uma realidade pouco conhecida, a favela. 
Estudamos o momento da vida de Cartola 

em que ele foi morar na Mangueira. Para 
ilustrar e fomentar as nossas conversas, as 
crianças viram fotos da formação de algu-
mas comunidades, discutiram a diferença 
entre morro e favela, apreciaram o trabalho 
de JR, fotógrafo francês que fez uma interfe-
rência nas casas do Morro da Providência, 
assistiram ao programa "Minha Periferia 
Santa Marta", que mostra a realidade distinta 
de duas crianças, e muito mais. Tanto o v í-
deo como as fotografias podem ser encon-
tradas, facilmente, na internet.  

Na próxima terça-feira a F1T irá ao Museu 
de Arte Naif. A F1M irá no dia 16. 

Aos que ainda não providenciaram o livro 
Crianças famosas: Cartola, de Edinha Diniz 
e Angelo Bonito, da Ed Callis, pedimos que 
aproveitem o fim de semana. 

LIVROS DA F2 
Iniciaremos segunda-feira a leitura dos 

livros, adotados para o projeto, "Bichos do 
Brasil", de Brioche Gabriela, Ed. Odysseus e 
"Fábulas de Esopo", da Companhia das Le-
trinhas. 

A leitura compartilhada enriquecerá nos-
sas pesquisas sobre o tema. 

Aos que ainda não puderam adquiri-los 
pedimos que aproveitem o fim de semana. 

TRABALHO EM GRUPO 
As crianças da F2T se reuniram, em gru-

po, para tentar descobrir o que fazem alguns 
profissionais. 

Vejam algumas hipóteses levantadas pela 
turma. 
 

Entomólogo  - "Pessoa que trabalha com 
bactérias", "Desentope as coisas", "Trabalha 
com répteis" 
Mirmecólogo - "Trabalha com micróbios", 
"Trabalha com mímica" 
Herpetólogo: "É uma pessoa esperta" 
"Opera animais" "Pesquisa os animais" 
Zootécnico - "É técnico do Zoo", "Trabalha 
no Zoo" 

Marcelo, pai do Pedro Holanda e as antiguidades da Turma da Mágica  



 

Vamos pesquisar sobre estas profissões e 
verificar se nossas idéias prévias estão cor-
retas ou equivocadas. 

BASTIDORES DO ZÔO 
Nós, da F2M, fomos fazer uma visita dife-

rente ao Zoológico. Desta vez, fomos conhe-
cer os trabalhadores que cuidam dos ani-
mais e saber um pouco sobre como funciona 
esse "jardim".  

Pedro é biólogo e nos deu uma aula sobre 
os animais carnívoros, herbívoros e onívo-
ros. 

Fomos até a cozinha. Lá são preparadas 
as dietas dos animais. 

Carla é zootecnista e é quem sabe o que 
cada espécie precisa comer. Os tratadores 
preparam a comida, separam e cortam as 
frutas, os legumes e outros vegetais e os 
colocam em bandejas ou caixas. 

Outros tratadores levam o banquete até 
os recintos. Vimos também ratos e preás 
que são criados para serem a "dieta viva" de  
carnívoros e onívoros. Aprendemos muito! 

Texto coletivo  (fotos no “site”) 

REUNIÃO DE PAIS 
Aguardaremos os pais das F2 na próxima 

segunda- feira, às 19h, para conversarmos 
sobre as novidades deste semestre. 

No dia 15, será a vez dos pais das F1, 
também às 19h. 

S.O.S. GIBITECA 
Saúde e higiene nos lembra banho, que 

nos lembra "Cascão", que nos lembra revisti-
nhas... 

A gibiteca das F3 encanta nossas crian-
ças, mas está precisando ser renovada. Pe-
dimos a todos que colaborem para atualizar 
nosso acervo. 

HIPÓTESES 
Antes de tentarem responder a algumas 

perguntas do projeto com pesquisas e leitu-
ras, as crianças da F3 vão usar a imagina-
ção e vão refletir sobre aquilo que já apren-
deram, ao longo da infância, para tecerem 
suas primeiras hipóteses. Por que temos que 
tomar banho? 
 

Porque faz bem para a saúde. E se não, 
levamos castigo. 

Dora F3T 
Porque faz bem para a saúde e nos prote-

ge das doenças. Podemos até ser da família 
do Cascão. 

Eduarda F3T 

PLANETA ENERGIA 
Dia 28 de agosto a F4T foi ao Centro Cul-

circuito com todas essas coisas. Aprende-
mos que se conectarmos o led na bateria, 
ele vai queimar e que ele pode ficar de vari-
as cores. Esperamos que ele volte de novo!" 

Rodrigo, Luiza, Gabriel C, Carol 
Na quarta- feira foi o dia da F4MA fazer as 

experiências e tirar conclusões: 
 

"Nós descobrimos que os fios são revest i-
dos de borracha porque é um material que 
não conduz energia e assim, podemos tocar 
no fio sem luvas". 

Benjamin, Paloma, Álvaro, Sofia e Carol 
"Nós aprendemos que podemos controlar 

o fluxo de energia com o interruptor. 
Gabriel, Julia, Marina e Rachel 

"Nós aprendemos que se utilizarmos uma 
energia muito grande em um aparelho muito 
pequeno, há grande chance de haver uma 
sobrecarga".  

Maria, Pedro Ignacio, Pedro Reis, Flávio e 
Caio 

"Nós descobrimos como ligar os fios à 
bateria para acender as lâmpadas".  

Pedro Kurtz, Daniel e Ignacio 

PASSEIO DAS F4M 
O passeio ao Centro Cultural da Light, 

das F4 da manhã, será na próxima sexta-
feira. Ninguém pode perder! Pedimos a com-
preensão dos pais caso haja, nesse dia, al-
gum atraso no retorno. Sairemos de lá às 
11h45, quando teremos apenas 30 minutos 
para chegar à escola. 

DEFINIÇÕES BEM BOLADAS 
Em breve, a F5TB iniciará a leitura de "O 

gato malhado e a andorinha Sinhá: uma his-
tória de amor", de Jorge Amado, Companhia 
das Letrinhas. Quem quiser, pode encomen-
dar na Papelaria Papel aos Pedaços ou na 
Livraria Exceler. 

A meninada, inspirada nas definições cria-
tivas de Lobato em sua "História das Inven-
ções", também criou as suas: 
Bala 

Há dois significados opostos: um doce e 
outro doloroso.  

Caio 
Inimiga número 2 dos dentistas, só perde 

para o chiclete. 
Tom  

Cuia 
Mão que serve de condução para água e 

outros líquidos pousarem na boca. 
Clarisse 

São duas mãos que ficaram juntas por 
muito tempo em forma de concha e endure-
ceram. 

Matheus 

tural da Light com o objetivo de aprender 
mais sobre energia elétrica. 

Visitamos uma sala chamada "Planeta 
Energia" e, lá, vimos muitas invenções que 
nos mostravam e produziam energia elétrica. 

Achamos muito interessante e mágico 
poder ver a energia tão perto de nós, com 
cores, intensidades e formas diferentes. 

Ficamos impressionados em ver a primei-
ra lâmpada trazida para o Brasil por D. Pe-
dro II. 

Conhecemos alguns importantes cientis-
tas que pesquisavam sobre a eletricidade 
desde a antiguidade: Tales de Mileto, Beija-
mim Franklin, Tesla, Thomas Edson e ou-
tros. 

Vimos também uma maquete de uma hi-
droelétrica. Assim, ficamos sabendo como 
funciona o abastecimento de luz na cidade, 
nas fábricas e moradias. 

Aprendemos também o quanto consumi-
mos de energia diariamente e que precisa-
mos economizar para não prejudicar o pla-
neta.  

Nesse passeio conhecemos um pouco 
sobre a evolução do bonde.  

Nós adoramos o passeio. 
Texto coletivo  (foto no “site”) 

EXPERIÊNCIAS  COM A ELETRICIDADE 
Maria Cândida, mãe da Julia Abib veio 

fazer uma apresentação para as F4M. Ela 
falou muita coisa sobre o seu trabalho na 
ONS (Organização Nacional do Sistema Elé-
trico). Também nos mostrou muitas explica-
ções (em Power Point) sobre as fontes de 
energia não renováveis - petróleo, urânio, 
carvão -, as renováveis - água, lixo, madeira, 
cana de açúcar - e coisas incríveis, fenôme-
nos da energia elétrica. Contou que eles fa-
zem uma barreira para que o rio vire um la-
go. Na barreira fazem um furo onde colocam 
uma roda que gera energia.  

Mas como os barcos vão passar? Aí, fa-
zem um tipo de elevador de água, bem legal, 
chamado de eclusa. Depois, vimos um filmi-
nho. 

Julia A., Carol, Luiza, Eduardo e Alexandre  
 

Outra visita:  
 

"Na segunda-feira, Anselmo visitou a 
F4MB. Ele distribuiu caixas com cabos, leds 
(que são mini luzinhas), um ventiladorzinho, 
um interruptor, duas pilhas e uma bateria. 
Nas outras caixas, que estavam com Ansel-
mo, tinha um alto falante, um elevadorzinho 
e uma gaveta daquelas de computador onde 
se coloca o CD. 

Descobrimos que uma luzinha pode ser 
acesa sem fios e que dá para montar um 



08  JULIA FRAGALE PASTUSIAK         F4MB 
09  CLARICE JACOBINA C GELLI         F5TA 
09  JOANA TEIXEIRA BRODT               F3M 
09  RAFAEL SIVIERI ARRUDA PRADO   TDM 
10  BENJAMIN GIOVANI I GIACOMINI   F4MA 
10  CLARICE XAVIER FERREIRA DE SA TBT 
11  MARIA CLARA P NORONHA           F5TA 
11  JULIA ALMEIDA DE AMOR IM           F2M 
14  LIA BUARQUE DE H BALTAR           TDT 
 

Aniversários 
de 8 a 14/9 

Canhão 
É a máquina ingrata que cospe tudo o que 

lhe botam na boca.  
Matheus 

É uma boca com a má intenção de cuspir 
em uma pessoa e ferí-la ao mesmo tempo. 

Joaquim 

VISITA AO ANDREWS 
No dia 1 de setembro as turmas de F5TA 

e F5TB foram visitar o Colégio Andrews. Ao 
chegar fomos recebidos pela professora Tâ-
nia, coordenadora, que nos encaminhou à 
quadra para dois jogos amistosos com a tur-
ma 53, do 5º ano. Dividimos os times mistu-
rando Andrews e Sá Pereira, para que hou-
vesse uma confraternização. Depois das 
partidas, seguimos para a cantina para to-
mar um delicioso lanche. Em seguida, co-
nhecemos a biblioteca e, depois, o laborató-
rio. Lá, havia várias amostras conservadas 
em formol, que nos impressionaram bastan-
te. Para pesquisar ou estudar no laboratório, 
as meninas precisam prender os cabelos e 
todos devem usar jaleco, calça comprida e 
tênis. Ficamos sabendo que cada aluno tem 
direito a um pequeno armário para guardar 
seus pertences. Finalmente, conhecemos o 
laboratório de informática, o auditório e as 
salas de artes visuais. Adoramos conhecer 
uma escola diferente da Sá Pereira! 

Texto Coletivo 

VOLTA AO MUNDO 
Seria possível dar uma volta ao redor do 

mundo em apenas 80 dias? A F5M e a F5TA 
vão embarcar na leitura de A Volta ao Mun-
do em 80 dias, obra-prima de Júlio Verne, e 
o passaporte para a viagem é a compra do 
livro traduzido e adaptado por Paulo Mendes  
Campos, editado pela Ediouro. Como nossa 
viagem levará bem menos que 80 dias, não 

atrase a partida! Compre logo o seu livro, 
que pode ser encomendado na Livraria Ex -
celer ou na Papelaria Papel aos Pedaços. 

QUEM QUER VITAMINA? 
Depois de um intervalo, a Vitamina de 

Matemática voltou a ser publicada no "site". 
Para o aluno do Quinto Ano que quer fazer 
atividades extras de reforço é uma boa alter-
nativa. Se você tem algum desafio interes-
sante e quer que ele seja publicado, fale 
com a Jade. 

NOTÍCIAS DA F5M 
A semana passada foi muito agitada! 
Na quinta-feira visitamos o Colégio An-

drews. Lá encontramos amigos ex -alunos da 
Sá Pereira, jogamos amistosos de futebol e 
queimado nos misturando aos alunos das 
turmas 51 e 52 de lá e tivemos um delicioso 
lanche oferecido pelos anfitriões. 

Na sexta-feira recebemos a visita de Hen-
rique - o professor da nossa professora - que 
nos deu uma aula explicando um pouco mais 
de Física; nesta semana já fizemos uma ex-
periência térmica. Por falar nisso... você sa-
be como o calor "anda"? 

Em Teatro assistimos, na Internet, a pro-
pagandas das décadas de 60 e 70 e esta-
mos produzindo nossas próprias propagan-
das de produtos modernos. 

Estamos, nas aulas de Artes, terminando 
nossos projetos de luz, imagem e movimento 
que estão ficando muito interessantes! 

A turma agora tem uma estagiária, a Cla-
risse, que vai acompanhar as aulas de quar-
tas e sextas feiras. 

As Olimpíadas da escola acabaram, mas, 
com a opinião de todo mundo, as próximas 
Olimpíadas podem ficar ainda mais diverti-
das. Por isso, na Tribo a Andrea Travassos 
vai recolher todas as idéias. 

Texto de Carolina e F5M 

VISITA ESPECIAL NAS  F5T 
Na sexta-feira passada as F5 receberam 

uma visita especial. Um físico chamado Hen-
rique veio nos visitar. Ele ensina física para 
alunos maiores e tem muito amor e paixão 
pela sua sabedoria. Ele veio aqui para nos 
explicar sobre um assunto que temos apro-
fundado bastante nos nossos estudos: a 
condução do calor. Henrique ficou muito feliz 
quando viu que éramos curiosos como ele. 
Ele se empolgou.  

Nós já havíamos conversado sobre a con-
dução de calor e outros assuntos. A turma 
entrou em muitos debates e teve altas hipó-
teses! 

Foi muito divertido! Nós agradecemos ao 
Henrique por ter dado esta aula fantástica!! 

Joaquim F5TB 

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Ana, da Turma do Carro, perdeu uma bo-
nequinha, da loja Bebê Básico, que está sem 
roupa. Na perna da boneca tem o seu nome 
marcado. Por favor, se alguém encontrar, 
entregar na secretaria da Pereirinha.  

Henrique, professor de física, nas Maria Cândida, da OMS, em conversa sobre o Sistema Elétrico com as F4M 


