
ção de nosso planeta, gerou boas discus-
sões na turma e resultou num lindo trabalho 
plástico do morro do Corcovado todo 
"reflorestado", assim como fizeram esses 
corajosos e dedicados alpinistas no Pão de 
Açúcar. 

PESQUISAS NA FESTA 
Os expedicionários da Turma da Festa 

tiveram muito trabalho quando encontraram 
o Salão todo ambientado como um campo 
de pesquisas paleontológicas. Munidos de 
pincéis, lupas, fitas métricas e caderninhos 
de anotações, procuraram fósseis e mediram 
uma pegada de dino, que encontraram ex -
postos em bacias com areia e argila . Na 
biblioteca, viram o documentário "Em busca 
dos dinossauros" e, ao final da sessão, se-
guiram diferentes tipos de pegadas que fo-
ram espalhadas pelo chão da escola, levan-
do-os ao pátio. Lá, encontraram diversos 
ovos de dinos, brinquedo que os encantou. 
No final da tarde, todos ficaram felizes com o 

PARA TODOS 
MATRICULA 2009 

Para que todos possam se organizar, es-
tamos repetindo o calendário das datas de 
convivência e matrícula, divulgado no último 
informe:  
2/10 - Convivência dos candidatos ao segun-
do ano 
3/10 - Convivência dos candidatos ao primei-
ro ano 
6/10 - Início da matrícula dos alunos antigos 
e seus irmãos 
7/10 - Convivência para os candidatos das 
demais turmas do Ensino Fundamental  
9/10 - Matrícula dos candidatos ao segundo 
ano (turma nova) 
20/10 - Início das matrículas dos candidatos 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(exceto F2) 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

PROJETO LYGIA CLARK NA ESCOLA 
Na última quinta- feira, Alessandra, mãe 

da Joana(TDM) e neta da artista Lygia Clark, 
nos presenteou com uma manhã muito inte-
rativa e agradável. Além de uma aula mara-
v ilhosa sobre as diferentes fases da artista, 
as crianças da Pereirinha, e também as da 
F2M, puderam conhecer e tocar em algumas 
de suas obras. Todos participaram com mui-
to interesse e agradeceram a visitante com 
muitos beijinhos. 

"CATS" 
Na semana passada a Turma da Lua fez 

uma aula de Expressão Corporal inspirada 
no movimento dos felinos. Roberta mostrou 
trechos do espetáculo "Cats", um musical 
onde os bailarinos dançam e cantam maqui-
ados como gatos. Depois, chegou a vez das 
crianças pintarem o rosto e capricharem em 
seus movimentos. Foi preciso concentração 
e empenho dos pequenos em suas demons-
trações. Que farra! O passeio ao Parque La-

ge foi remarcado para a próxima quinta- feira. 
O lanche será coletivo. (fotos no “site” ) 

FÁBRICA DE PLANETAS 
Inspirados nas histórias do livro 

"Pequenas observações sobre a vida em 
outros planetas", de Ricardo Silvestrin, a 
Turma da Fábrica também soltou a imagina-
ção e criou uma história para um "planeta 
maluco".  

ABELHAS E REFLORESTAMENTO 
Nesta semana as crianças da Turma da 

Abelha trabalharam bastante, pesquisando e 
investindo em seus trabalhos de artes, tudo 
isso ao som das músicas de Ana Moura, so-
bre os pontos turísticos de nossa cidade. 

Lemos uma matéria na revista do jornal O 
Globo, muito interessante, que contava a 
história de Nóbile Bulhões, que junto a mu-
lher Sática, vem reflorestando o Pão de Açú-
car há 15 anos. A conversa sobre esses alpi-
nistas, que se preocupam com a preserv a-
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Alessandra apresenta Lygia Clark. (mais fotos no “site” )  



sede da Capistrano, brincar no pátio de lá. 
Texto coletivo da turma 

NA PONTA DO PÉ 
As crianças da Turma do Carro tiveram 

uma aula de Expressão Corporal muito es-
pecial nesta semana. Roberta veio vestida 
de bailarina e encantou a criançada ence-
nando uma dança inspirada no Ballet Coppé-
lia, ao som da música de Delibes. As brinca-
deiras em torno do Ballet arrancaram suspi-
ros do grupo que descobriu nessa dança 
diferentes possibilidades de movimento com 
o corpo.  

Na próxima segunda-feira iremos passear 
no Parque Lage e lá, teremos uma aula a-
berta de dança com a Roberta. Atenção ao 

resultado das investigações, que foi um su-
cesso! 

Estamos enviando para casa uma pesqui-
sa para ser feita com a ajuda dos pais. 

(foto no site)  

LUZ, CÂMERA, AÇÃO! 
A Turma da Mágica está a todo vapor nas 

gravações do clipe que estamos preparando. 
Ensaios de voz, pequenas dramatizações e 
desenhos estão sendo confeccionados para 
que tudo seja muito criativo e divertido. To-
dos estão com a música "Tecnologia", de 
Ana Moura, na ponta da língua. As crianças 
estão super empolgadas e curiosíssimas 
para conferir o resultado. 

Na próxima segunda-feira iremos, a pé, à 

horário de chegada nesse dia para que as 
crianças não percam o ônibus. O uso do uni-
forme é imprescindível. Faremos um gostoso 
piquenique, o lanche deve ser coletivo. 

(fotos no site) 

PLANETA FESTA 
No Planeta Festa tem festa todo dia. O 

chão é feito de balão, as nuvens são de al-
godão doce, o céu é de bolo e a chuva, de 
granulado de chocolate. Tem mar de guara-
ná e areia de Nescau. Lá o jantar é bala, o 
almoço é chocolate e o café da manhã é ca-
chorro-quente. No Planeta Festa tem festa 
pra bicho e pra gente.  

VISITA DE MÉDICO 
A visita de Lilian, mãe da Mariana e médi -

ca cardiologista, foi muito divertida e emocio-
nante. Após serem consultadas pela médica, 
que mediu, pesou e tirou a pressão de cada 
criança, foi a vez de levarem "seus bebês" 
ao médico. A criançada usou o estetoscópio, 
a fita métrica e o medidor de pressão, inter-
pretando o papel de médico, alternando com 
o de pais das bonecas. O clima de cuidado 
tomou conta da turma e foi bonito ver como 
nossos pequenos se preocupam com os ou-
tros e quanto carinho têm para compartilhar. 
E nesse gostoso encontro descobriram tam-
bém que o tamanho do nosso coração é o 
mesmo que o da nossa mão direita fechada. 
Para terminar, em clima de surpresa, Maria-
na distribuiu para os amigos um kit de médi-
co que preparou com muito carinho, junto 
com sua mãe. Não precisa nem dizer que a 
Turma do Bombeiro ficou muito contente! Na 
próxima quarta-feira iremos, a pé, na clínica 
veterinária da Heloisa, mãe da Úrsula. 

Um encontro musical. Visita da Dra. Lilian. (mais fotos no “site” )  

Turma da Mágica: Gravando! 



UM ENCONTRO MUSICAL 
Nós, da Turma da Música, recebemos a 

visita de Gabriela Geluda, mãe da Flora, que 
é cantora lírica e veio nos falar do seu traba-
lho. Preparamos uma entrevista para ela. 
Além de nos responder as perguntas, ela 
cantou algumas músicas para nós. Uma de-
las foi feita há 200 anos atrás. No final ela 
também brincou com as músicas do cd Pan-
dalelê. Foi um encontro muito legal e diverti-
do! 

Texto coletivo da turma 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

EXPERIÊNCIAS  VISUAIS 
NA TURMA DO MISTÉRIO 

As crianças adoraram o passeio ao Mu-
seu de Arte Naif. Vejam os depoimentos: 

Eu achei muito interessante, o museu ti-
nha uns quadros muito legais e a pessoa 
que ainda não foi lá vai gostar. 

Clara Tang 
A gente desenhou, e no final, viu um mon-

te de quadros, eu gostei muito do quadro 
que conta a lenda do Condor. 

Helena 
Eu gostei da estátua que fica segurando o 

leque bem na porta de entrada.  
Clara Mendes 

Tinha um quadro gigante do Rio de Janei -
ro que demorou 5 anos para ser feito porque 
tinham que trazer em pedacinhos. A casa da 
moça, a artista, era pequena e não dava pa-
ra abrir ele todo.  

Theodoro 
Também nesta semana, com a aprecia-

ção das capas de cd, pudemos observar ele-
mentos gráficos como texturas, formas, co-
res, desenhos, fotografias, grafites etc. De-
pois, criamos nossas próprias capas e incor-
poramos elementos antes desconhecidos. 

Na próxima quinta-feira, iremos ao Centro 
Cultural Cartola. O lanche será coletivo.  

NOME DE FAVELAS 
Nesta semana a turma da Pantera Cor-

de-Rosa recebeu a visita da Nivia, que traba-
lha aqui na escola e mora no Santa Marta.  

As crianças ficaram entusiasmadas com 
as suas histórias e aproveitaram para fazer 
muitas perguntas. 

A visita lá do alto é bonita? 
Como é morar numa favela?" 
Por que vocês preferem Santa Marta e 

não Dona Marta? 

mem através da agenda a participação ou 
não de seu filho no encontro.  

PESQUISAR 
O que é pesquisar? 
É ter uma dúvida sobre alguma coisa e 

procurar uma resposta. 
É procurar informações sobre alguma coi-

sa que a gente queira saber. 
Você pode procurar respostas em livros, 

revistas, jornais, dicionários e no computa-
dor. 

Tem sido com este espírito que as crian-
ças das F2 têm descoberto muitas coisas 
durante esta semana. Em pequenos grupos 
pesquisaram em diferentes fontes, informa-
ções sobre os animais vertebrados. 

Quem são os mamíferos, os répteis, os 
anfíbios, as aves e os peixes? 

Em um breve seminário apresentaram 
com muita propriedade seus aprendizados 
para os amigos. Esta meninada vai longe! 

POR QUE O SABÃO LIMPA? 
As F3 fizeram uma experiência para saber 

como funciona o sabão. Em breve, vão re-
gistrá-la no caderno de projeto, descrevendo 
o processo e o material utilizado.  

Ainda entusiasmadas com o tema saúde 
e higiene do nosso corpo, precisamos que 
cada um traga um saquinho plástico perso-
nalizado com materiais curativos, que serv i-
rão para um registro gráfico sobre as 
"marcas da infância". Os materiais sugeridos 
são: esparadrapo, gaze, band-aid , atadura, 
algodão e outros. Lembramos que não de-
vem ser enviados remédios ou qualquer ou-

A entrevista foi um sucesso! Estimulados 
por tantas conversas as crianças fizeram 
novos versos para a música "Nome de Fav e-
la" de Paulo Cesar Pinheiro, contemplando 
algumas favelas que não aparecem na letra 
original.  

Vidigal - Ninguém mais vê vista igual a-
quela do Vidigal.  

Santa Marta - A santa não vem mais no 
Santa Marta. 

Santo Amaro - Ninguém mais reza para o 
santo no Santo Amaro. 

Julio Otoni - O Julio não encontra mais o 
Antônio.  

Cerro Corá - Não tem mais coral para 
cantar no Cerro Corá. 

Na próxima quarta-feira, iremos ao Centro 
Cultural Cartola. O lanche será coletivo.  

(foto no site)  

VISITA NA F2 
Agendamos, com os adestradores da 

Guarda Municipal, uma visita muito especial. 
Na próxima quinta feira, às 13h, eles virão à 
escola, com os seus cães, para fazer uma 
demonstração e conversar com as crianças. 
Visando dar oportunidade a um maior núme-
ro de escolas da nossa cidade, esse serviço 
é oferecido apenas uma vez por semestre a 
cada instituição. Para que as duas F2 pos-
sam participar desta demonstração, será 
necessário que as crianças da F2M perma-
neçam na escola até às 13h50. Pedimos aos 
pais do turno da manhã que, nesse dia, env i-
em um lanche reforçado para o intervalo en-
tre os dois turnos. Para que possamos orga-
nizar a saída, pedimos aos pais que confi r-

Pesquisando na F2 
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tro material que ponha em risco a segurança 
das crianças. 

PASSEIO A FIOCRUZ 
Na próxima sexta-feira a F3T irá a Funda-

ção Oswaldo Cruz. Como preparação, assis-
timos ao filme "Oswaldo Cruz, o médico do 
Brasil". Conversamos sobre a revolução na 
saúde pública brasileira organizada por ele e 
pelas reações populares apresentadas na 
implementação dos seus projetos. 

PLANETA ENERGIA 
Na sexta-feira passada, as F4M foram ao 

Centro Cultural da Light para fazer mais des-
cobertas sobre a "Energia Elétrica". A visita 
é guiada através de um circuito composto 
por diferentes espaços. 

Para os nossos estudos o "Planeta Ener-
gia" com suas maquetes e equipamentos, foi 
o mais completo. Apresentando fenômenos 
elétricos, numa performance que mais pare-
cia magia que ciência, esse espaço encan-
tou a todos e ainda deixou um gostinho de 
"quero mais".  

Depois, conhecemos a história do Bonde 
e da própria Light, que nos remeteu aos tem-
pos do começo do século XX. 

Para quem quiser rever, consultar algum 
nome e entender melhor algum conceito, o 
"site" do CCL traz um pouquinho do que vi-
mos lá: http://www.light.com.br/web/
planetaenergia/index.asp 
(fotos no site) 

ELETRICIDADE 
Os estudos sobre eletricidade têm deixa-

do todos tão envolvidos e curiosos que nas 
páginas do caderno de Projeto aparecem 
registros muito originais.  

Ana F4T. 

NA F5TB  
EMÍLIA ENTREVISTA VERBO SER 

Sra. Emília, jornalista do Jornal "O grito 
do Pica Pau Amarelo", foi entrevistar 

"Serência" - verbo ser.  
- Eu sou o verbo dos verbos, porque sou 

o que faz tudo quanto existe ser. Se você 
existe, bonequinha, é por minha causa. Se 
eu não existisse como você poderia existir 
ou ser? - Diz o verbo (muito modesto) para 
sra. Emília. 

- Muitos  gramáticos me chamam verbo 
substantivo, como quem diz que eu sou a 
substância de todos os demais verbos. E 
isso é verdade. Sou a substância! Sou o pai 
dos verbos! Sou o pai de tudo! Sou o pai do 
mundo! - Diz o verbo ser, novamente muito 
modesto. 
(Inspirado em Emília no país da Gramática)  

Clarissa, Matheus e Thiago F5TB 

E POR FALAR EM F5M 
Hoje começamos a ler, em duplas, A Vol-

ta ao Mundo em 80 Dias. 
E, por falar em volta, alguns dos alunos do 

Quinto Ano de 2007 voltaram à Sá Pereira 
para conversar sobre a mudança de escola. 

E, por falar em escola, depois de termos 
visitado o Andrews, recebemos uma foto pa-
ra ficar como lembrança do nosso encontro.  

E, por falar em encontro, na última aula 
de Artes, com a Moema, tivemos um encon-
tro com a história de Marc Ferrez, um dos 
primeiros e mais importantes fotógrafos pai-
sagistas do Brasil. 

E, por falar em história, a turma, esta se-
mana, escreveu uma história super criativa 
contada por um animal que viaja de balão. 

E, por falar em viagem, já que nossa via-
gem na Sá Pereira está chegando ao fim e 
temos que desembarcar, estamos na reta 
final, aprendendo muitas novidades e fazen-
do testes. 

E, por falar em novidades, a novidade da 
aula de Expressão foi ver a gravação das 
nossas danças de 4 tempos. 

E, por falar em gravação, terminamos a 
gravação das propagandas, produzidas pe-
los grupos, nas aulas de Teatro.  

E, por falar em propagandas, para encer-
rar, estamos envolvidos com propagandas 
nas aulas de Inglês. 

Texto Coletivo 

FEIRA MODERNA À VISTA! 
Com a proximidade da Feira Moderna, as 

turmas já começam a imaginar o que mos-
trar no grande dia. As turmas de F5 não são 
exceção, principalmente por ser esta, sua 
última feira. Iniciamos, então, pensando que 
assuntos, textos, painéis e experiências se-
rão apresentados. 

Paralelamente, colocamos a leitura de 

nossa História das Invenções "a caminho", 
não apenas como apoio literário, mas tam-
bém, e principalmente, como elemento de 
ligação entre os estudos de Física e a Feira 
Moderna. Assim estarão todos bem sabidos 
na apresentação de seus trabalhos. 

O desafio da vez é que as crianças leiam 
os textos dos amigos, apurando o olhar ao 
máximo, para que possam sugerir novas 
possibilidades de escrita, novos vocábulos, 
inserção de personagens, enfim, uma inter-
ferência respeitosa e cheia de criatividade. E 
desta forma, com os sentidos treinados, pos-
sam a cada dia, aperfeiçoar suas próprias 
criações. Esperamos que, até o final do ano, 
tenhamos formado novos escritores/leitores  
na Sá Pereira.  

PANTERAS BRINCALHONAS 
Os pequenos da Pantera Cor-de-Rosa se 

divertiram a valer com as brincadeiras do 
"Coelhinho sai da toca" e "Batatinha frita 
1,2,3" realizadas no Pereirão.  

No "Jogo do abraço", além de experimen-
tar novas parcerias, as crianças puderam se 
locomover de diferentes formas pelo espaço 
(aos pulinhos, de gatinho, caranguejo, rolan-
do, etc). 

Depois desta farra, ainda tiveram energia 
para desvendar um mistério: "O que tem 
dentro da casinha?"  

Os velocípedes encontrados serviram pa-
ra uma animada corrida entre equipes.  

DE TODOS 
ACHADOS E PERDIDOS 

Esther da F5M, perdeu uma bolsinha, pe-
quena, bege claro, com um índio pintado na 
frente. Ela está cheia de brincos dentro. 
Quem achar, favor entregar na secretaria.  

22  CECILIA VILA MAIOR TEIXEIRA       TAT 
23  JULIETA ARRUDA V DE CASTRO     TCM 
23  RENATA MARQUES C MOREIRA    F4MB 
23  RENATA REGAZZI A TEIXEIRA        PRO 
24  LUIZA MIRANDA DOS S CARVALHO  F3T 
24  THIAGO LIMA BODAS                     TAT 
24  ALICE CASACCIA AMARANTE          F4T 
25  JULIA R DIAS DE  HENNINGSEN       F1T 
25  TARCILA SILVEIRA DE P FONSECA   F4T 
26  FLAVIA GONCALVES                     PRO 
26  AURORA CERQUEIRA W VIANNA    TDT 
28  VIVIANE MARTINS ROSA                AUX 
 


