
Ana, uma menina que encontrou o Curupira 
na floresta mas, nós não ficamos com medo 
de encontrar com ele. Depois, fomos a uma 
caverna que tinha teia de aranha, vimos uma 
cachoeira que estava funcionando, peixes no 
lago e lanchamos. Nós amamos o lanche!" 
 

Estamos precisando de rolos vazios de 
papel higiênico e de papel toalha ou alumínio 
para uma atividade de artes. (fotos no “site”) 
CERAMISTA NA FESTA 

Isabela, mãe do Gabriel (TBT), que é ce-
ramista, novamente nos presenteou com sua 
vinda à escola para conversar com a Turma 
da Festa. Ela nos contou sobre a composi-
ção, a procedência e a utilização do barro e, 
também, sobre o processo de fossilização. 
Depois dessa aula, muito interessante, as 
crianças decalcaram dinossauros de plástico 
e suas pegadas em placas de argila. 
BOMBEIROS NO IBMEC 

No passeio à faculdade IBMEC, onde Flá-
via e Valter, pais da Helena (TBM) são pro-
fessores, a Turma do Bombeiro teve a opor-
tunidade de conhecer uma escola de jovens 
e adultos que estão estudando para serem 
profissionais atuantes no mercado de traba-
lho. Flávia frisou para as crianças que aque-
las pessoas estavam lá para aprender coisas 
a respeito do trabalho que irão realizar quan-
do terminarem seus cursos. Ela nos contou 
que o trabalho dela e do Valter é justamente 

PARA TODOS 
MATRICULAS 2009 

Estamos enviando, junto a este informe, 
um envelope especial com os documentos 
para a renovação da matrícula de nossos 
alunos para 2009. Na próxima segunda-feira 
começaremos a recebê-los de volta. Os ir-
mãos deverão se matricular no mesmo perí-
odo dos alunos antigos. A partir de quinta-
feira, receberemos os documentos dos alu-
nos novos candidatos ao Segundo Ano do 
Ensino Fundamental. 

A partir do dia 20 começaremos a receber 
novos alunos para a Educação Infantil e para 
as demais turmas do Ensino Fundamental. 
Contamos com a colaboração de todos parti-
cipando da avaliação da escola, responden-
do o questionário, dando sugestões e fazen-
do críticas que possam nos ajudar a constru-
ir uma Sá Pereira melhor. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                         

DIA DAS CRIANÇAS 
Na próxima quarta-feira festejaremos o 

Dia das Crianças com a vinda da Companhia 
Carroça de Mamulengos, que desenvolveu 
sua linguagem artística baseada nas várias 
manifestações populares do universo brasi-
leiro.  

Será apresentado o espetáculo "Cantar 
Alimenta a Vida", com show musical ao som 
da sanfona, zabumba, pífanos, caixa e triân-
gulo - com músicas próprias e do cancionei-
ro popular, cenas de mamulengos, contação 
de histórias, danças em roda e preparo de 
um alimento, o pé de moleque, utilizando 
gamelas, peneiras de palha, pilões e tacho 
de cobre para ser compartilhado no final da 
apresentação.  

A atividade será no Pereirão, na Capistra-
no de Abreu. As crianças irão para lá acom-
panhadas de seus professores. O valor do 
rateio do "caché" do grupo será cobrado a-
través no próximo boleto da escola. O lanche 
será coletivo para todas as turmas. 
REUNIÃO DE PAIS 

Dias das próximas reuniões de pais, para 
as quais contamos com a presença de to-
dos. 

Segunda-feira, TCM, 8h, TAT e TCT, 18h 
Quinta-feira, TBT e TDT, 18h 

LUA NO PARQUE LAGE 
Foi com alegria que a Turma da Lua em-

barcou rumo ao Parque Lage. Mesmo com o 
tempo um pouco fechado, aproveitamos a 
tarde em contato com a natureza. Vejam o 
registro das crianças:  
 

"Nós fomos ao Parque Lage. Vimos o pei-
xe com barba e um chafariz que não estava 
funcionando. A Naza contou a história da 
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de uma aula com a Roberta, dançando e 
interagindo com o lugar, percorrendo um cir-
cuito em harmonia com a natureza. As con-
versas entre as crianças, refletem alegria e 
emoção quando recordam o que viveram 
nos últimos dias. (mais fotos no “site”) 
GIBI NA FÁBRICA 

A Turma da Fábrica ficou entusiasmada 
com a surpresa que recebeu. Cada criança 
ganhou um gibi do Astronauta, personagem 
de Maurício de Souza, para lermos juntos 
durante nossas tardes na escola. A leitura 
compartilhada desse novo tipo de texto tem 
sido instigante e muito divertida para todo o 
grupo. (mais fotos no “site”) 

ABELHAS EM SANTA TERESA 
As crianças da Turma da Abelha fizeram 

um gostoso passeio no bondinho de Santa 
Teresa e passaram sobre os Arcos da Lapa, 
mais um dos pontos turísticos da cidade que 
estão pesquisando. Foi uma delícia! Lá de 
cima, avistaram a Lapa, o Circo Voador e a 
Catedral. Todas ficaram impressionadas 
com o tamanho dos carros e das pessoas 
que estavam lá embaixo. Aproveitaram, tam-
bém, para conhecer o motorneiro e cantar 
uma música para ele. Depois, na casa da 
professora, compartilharam um lanche gos-
toso, desenharam e brincaram com alguns 
jogos no quintal. Para finalizar esse dia es-
pecial, nossos pequenos se divertiram a va-
ler, brincando de pula-pula em cima da cama 
da Mariah. Uma farra e tanto! (fotos no “site”) 
ARTISTAS MIRINS 

Nesta segunda feira, a Turma da Mágica 
fez uma gravação para uma cena do clipe no 
prédio da Rafaela (TDT). A cena ficou boa e 
ainda pudemos aproveitar para brincar no 
"play" um pouquinho e lanchar por lá. Na 
sala de aula, inspirados no código morse 
usado nos telégrafos antigos, inventamos o 
nosso próprio código, composto de peque-
nos desenhos para cada letra do alfabeto. 
As crianças adoraram brincar de escrever 
com estes novos símbolos! 

Na próxima segunda-feira iremos, a pé, à 

ajudar esses jovens a construir o conheci-
mento que necessitam. Os dois são profes-
sores de gente grande! 

Lá, também, conhecemos as instalações, 
muito modernas, da faculdade. Começamos 
nosso passeio pela biblioteca e pudemos 
compará-la à nossa, identificando semelhan-
ças e diferenças. Na sala dos professores, 
descobrimos que é lá que planejam suas 
aulas. Fomos ao laboratório de informática e, 
em seguida ao auditório, onde a farra foi to-
tal. As cadeiras viraram túneis e o mapa com 
imãs atraiu a atenção de todos. Foi nessa 
hora que Valter foi ao nosso encontro, para a 
alegria do grupo e, principalmente, da Hele-
na. Fomos, então, conhecer as salas de tra-
balho de seus pais e soubemos que cada 
professor tem sua própria sala, onde estu-
dam, planejam, corrigem provas, atendem 
aos alunos etc. Enfim, era chegada a hora 
de nos despedirmos e voltarmos para nossa 
escola. Foi uma manhã muito especial! 
NOVAS DA TURMA DO CARRO 

A semana das crianças da Turma do Car-
ro foi animada. Na terça-feira, receberam a 
visita de duas capoeiristas: Capim, mãe da 
Sofia Moura (TBT) e Flavinha, professora da 
Turma do Bombeiro. Elas jogaram Capoeira 
numa roda alegre em que as crianças bate-
ram palmas e brincaram de gingar o corpo 
descobrindo muitos movimentos.  

Na quarta-feira, fomos presenteados com 
uma manhã colorida em que o sol brilhou e 
fez do segundo passeio da turma um mo-
mento especial. Quando o grupo chegou ao 
Parque Lage, foi recepcionado por macaqui-
nhos. Depois, reunidas ao redor de uma toa-
lha, fizeram um piquenique com direito a bo-
lo e água de coco. Em seguida, participaram 

sede da Capistrano de Abreu para refazer-
mos uma filmagem. Ossos do ofício... co-
muns aos "artistas mirins"! 
INVESTIGANDO O MISTÉRIO 

A Turma da Música recebeu outra carta 
misteriosa com novas pistas sobre quem 
enviou a maleta, o jogo e as cartas. Desta 
vez foi escrita com letra cursiva e continha 
informações valiosas: uma delas dizia que 
cada adulto tem uma letra diferente e que 
quem tinha escrito aquela carta trabalhava 
na escola. O próprio autor, ou autora do tex-
to, sugeriu que as crianças comparassem as 
letras dos adultos da escola para que conse-
guissem descobrir quem criou tamanho mis-
tério. As crianças listaram os nomes dos fun-
cionários e, a cada dia, se imbuem ainda 
mais do espírito de detetive, tentando des-
vendar o mistério!  

Na próxima quinta-feira faremos um pas-
seio ao Jardim Zoológico para conhecer o 
trabalho dos veterinários. O lanche será co-
letivo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

DIA DAS CRIANÇAS 
O dia se aproxima e com ele nossa vonta-

de de comemorar. No clube Novo Rio, no 
Recreio dos Bandeirantes, teremos muito 
para aproveitar: piscina, campo de futebol, 
área aberta e muitos amigos, alunos e pro-
fessores, para uma farra animada. Não po-
demos esquecer do lanche coletivo. 

Para que possamos aproveitar cada se-
gundo, alguns detalhes são fundamentais: 
todos devem vir vestidos com a roupa de 
banho por baixo do uniforme e de filtro solar 
passado. Quanto menos bagagem melhor. É 
importante que todas as peças de roupa es-
tejam marcadas. O lanche, coletivo, deve vir 
em embalagens descartáveis. A bebida será 
oferecida pela escola. Não serão alterados 
os horários de entrada e saída da escola. 
Como o Clube é distante, sairemos imediata-
mente depois do toque do sinal da entrada e 
não poderemos aguardar os que se atrasa-
rem. É fundamental para o sucesso de nos-
sa comemoração que todos sejam pontuais. 
 

Quinta-feira, dia 09, F1 e F2 
Terça-feira, dia 14, F3, F4 e F5. 
CARTOLA E SUAS PROFISSÕES 

Depois de muita conversa sobre os ofícios 
que Cartola teve na vida, inspirados por seu 
trabalho como vendedor de sorvetes, cada 
criança da Turma da Pantera Cor de Rosa 



escreveu uma receita de picolé. Depois da 
votação, fizemos o sacolé do vencedor: sa-
colé de uva! 

No dia seguinte, depois de saborear essa 
delícia, conhecemos o Célio, um lavador de 
carros que trabalha aqui na rua da escola. 
Célio mostrou seus instrumentos de trabalho 
e até fez uma demonstração de como se usa 
um aspirador de pó no carro.  
 

"Nós achamos o Célio parecido com o 
Cartola." 

"Agora já sabemos fazer sacolé e lavar 
carros!"  
É VERDE, É ROSA 
Ó ABRE ALAS PARA MANGUEIRA 

A Turma do Mistério foi ao Centro Cultural 
Cartola conhecer o que tinha de guardado 
de memória desse grande compositor. Esta-
vam ansiosos para ver a Mangueira de per-
to, e logo que chegamos reconheceram a 
comunidade por suas cores verde e rosa, em 
diferentes construções e na quadra da esco-
la. No Centro Cultural fomos recebidos pelo 
Luis, que nos mostrou músicas, parcerias, 
contou histórias, muitas delas que as crian-
ças já sabiam. Mas eles não se intimidaram 
e perguntaram coisas que ainda não conhe-
ciam: "Do que o Cartola morreu?", "Onde 
está enterrado?", "Porque ele não teve fi-
lhos?", "Onde está o violão do Cartola?"  

Vimos muitas fotos do Zicartola em um 
espaço que reproduzia o clima do lugar, qua-
dros pintados por compositores da Manguei-
ra, pelo Heitor dos Prazeres, uma escultura 
enorme do rosto do Cartola, e assistimos ao 
ensaio dos meninos da comunidade que to-
cam violino na orquestra do Centro Cultural. 

GENTE NOVA NA ESCOLA! 
Ontem recebemos os candidatos ao Se-

gundo Ano de 2009 para uma tarde de avali-
ação e convivência. A Turma da Pantera Cor 
de Rosa soube acolher os calouros com cari-
nho e alegria, participando de divertidas par-
tidas do jogo da Pipoca, do Pique do Abraço 
entre outras estripulias. Vejam na foto as 
carinhas novas que em breve estarão entre 
nós. (fotos no “site”) 
F3M BRINCANDO COM SABÃO 
A água lava a roupa 
o sabão lava a sujeira. 
Um bom banho de água fresca 
limpa a alma, que beleza! 
 

Água de chuva quando cai 
se espalha pelo chão 
o sabão de D. João 
já era rei e capitão. 
 

As pessoas de antigamente, 
não conheciam o sabão 
por isso inventaram o perfume 
mas só nobres e ricos podiam ter cheiro 

bom. 
 

Com gordura e ervas cheirosas é com que 
se faz o sabão  

com ele lavamos tudo inclusive nossas 
mãos. 

FEIRA MODERNA 
Todos os anos, as turmas de terceiro, 

quarto e quinto ano se organizam para com-
partilhar, com pais e amigos, parte do que foi 
vivenciado principalmente nas aulas de pro-
jeto. Com o tema "trabalho", as crianças dis-
cutiram sobre as transformações científicas 
e suas conseqüências no mundo do traba-
lho. Esse caminho entusiasmou as crianças 
a pesquisarem alguns nomes importantes 
que foram responsáveis por momentos signi-
ficativos no desenvolvimento científico. E 
como não poderia deixar de ser, o entusias-
mo nos levou a fazer muitos experimentos 
que vêm nos deixando cada vez mais curio-
sos sobre mundo que nos cerca. Nesse per-
curso, as crianças acabam por constatar ou 
questionar muitos fenômenos científicos. 
Assim, preparamos a Feira Moderna que 
este ano traz temas como saúde e higiene, 
invenções, física térmica e eletricidade. 
 

Turmas da manhã às 9h 
Turmas da tarde às 11h15. 
 

A presença e a pontualidade de todos são 
importantes para que as crianças se sintam 
seguras no grupo que se responsabilizará 
pelas exposições dos trabalhos. É nessa 

Foi um encontro 
raro, em que as 
crianças pude-
ram valorizar as 
diferenças exis-
tentes entre a 
vida nas comuni-
dades e no asfal-
to. No dia 11 de 
outubro, come-
moração do cen-
tenário do Carto-
la, haverá evento 
aberto no Centro 
Cultural. E nós, 
aqui, estamos 
pensando em 
uma comemora-
ção da Turma do 
Mistério. (mais 
fotos no “site”) 

ADESTRADORES 
"As F2 receberam uma visita muito espe-

cial: a Guarda Municipal com seus cachorros 
Hulk e Valentim. Os adestradores nos deram 
algumas dicas de como cuidar dos cachorros 
e depois fizeram algumas demonstrações do 
que sabem fazer. No final fomos informados 
sobre a importância da alimentação dos 
cães para viverem melhor. Os guardas tam-
bém conversaram sobre a profissão de a-
destrador. Qualquer pessoa pode adestrar 
um cachorro! É só ter paciência e saber cui-
dar com amor. Hulk nos mostrou como cui-
dar melhor da cidade e não poluir a nature-
za. Adoramos a visita e gostamos de conhe-
cer mais um profissional que trabalha com 
animais."  

Texto coletivo 
 

Aproveitamos para agradecer aos pais da 
manhã que tiveram que reorganizar suas 
rotinas. (mais fotos no “site”) 

Turma do Mistério no Centro Cultural Cartola 



Aniversários 
de 6 a 12/10 

hora que a responsabilidade e o compromis-
so com o esforço coletivo podem ser vividos 
e experimentados. Prestigiem! 
PESQUISANDO 

A proximidade da Feira Moderna está ins-
tigando, ainda mais, a curiosidade das crian-
ças de F3T. Vejam só as curiosidades do 
Pedro Werneck e suas pesquisas, ainda em 
andamento: 
 

"Bactérias fazem cocô? 
Sim, mas só umas, outras não têm siste-

ma digestivo; a que faz cocô de metal e não 
de alimentos. 

Bactérias têm sexo? 
Não, elas são assexuadas. 
Bactérias têm relógio biológico? 
Até 1986, ninguém acreditava que bacté-

rias pudessem ter um relógio biológico. Cien-
tistas descobriram que as cianobactérias 
fazem fotossíntese, então eles compreende-
ram que esses organismos devem ter relógio 
biológico." 
CEM ANOS SEM MACHADO 

As crianças das F4, no dia 29 de setem-
bro, data de comemoração do centenário da 
morte de Machado de Assis, além de produ-
zirem textos inspirados em sua narrativa 
bem cuidada nos detalhes e nas persona-
gens, fizeram caricaturas bem humoradas 
deste ilustre escritor. Vejam as imagens no 
site. 

Mudando de assunto... A votação do no-
me do projeto, feita pelas três turmas de F4, 
foi encerrada. O nome escolhido foi Eletrici-
dade ou Mágica? Eis a questão.  
PEQUENOS CIENTISTAS 

Na sexta-feira passada as crianças da 
F4T aproveitaram a aula de Projeto para se 
transformarem em cientistas e fazerem mui-
tas experiências. 

Experimentaram confeccionar pilhas com 
moedas, montaram circuitos, entenderam 
como funciona os bons e maus condutores e 
o vácuo da lâmpada. 

Nem todas as experiências foram realiza-

das com sucesso, deixan-
do-os um pouco frustra-
dos. Assim, pudemos dis-
cutir o quanto os erros 
estão presentes na vida 
dos cientistas, pesquisa-
dores e inventores. Todos 
concordaram que eles 
vivenciam, em suas práti-
cas, muitas dúvidas e de-
sacertos. Depois de tan-
tas conversas, avançaram 
entendendo que ensaio e 
erro fazem parte do pro-
cesso de aprendizagem e 
pesquisa. 

Esse breve relato foi 
apenas uma amostra do 
quanto esses meninos e 
meninas estão se preparando para a Feira 
Moderna, onde se tornarão cientistas e divi-
dirão com os visitantes os frutos de tantos 
estudos. (fotos no “site”) 
INÍCIO, MEIO E FIM 

Semana cheia de atividades: na aula de 
Música aconteceu o Show de Talentos. Finali-
zamos as gravações das aulas de Teatro e de 
Inglês. E concluímos os trabalhos com luz e 
cor, realizado nas aulas de Artes, que serão 
expostos na Feira Moderna. 

De olho no que acontece na cidade, a 
F5M assistiu a uma propaganda eleitoral pa-
ra tentar anotar as propostas dos candidatos 
a vereador que encontrassem. Não foi uma 
tarefa fácil. Por isso, no domingo, todo mun-
do precisa ficar de olhos bem abertos na ho-
ra de votar! 

Algumas das nossas atividades, como a 
leitura de "A Volta ao Mundo" e "Emília no 
País da Gramática", na próxima semana te-
rão que esperar na fila. É que começamos 
os preparativos para a Feira Moderna. Nos-
sos interesses e nossos tempos estão con-
centrados em refazer experiências, planejar 
e ensaiar as explicações e aprimorar os car-
tazes e materiais para fazer bonito no dia 11. 

O bom mesmo é que nosso "time" ganhou 
um super reforço esta semana: João Travas-
sos, depois de um tempo fora do país, está 
de volta e nos deixou muito felizes! Já foi 
arregaçando as mangas para trabalhar! 
ESCLARECENDO 

Nas últimas semanas, a meninada da 
F5TB esteve mobilizada finalizando a apre-
sentação da coleção de Haikais e também 
apreciando algumas Poesias Visuais, espe-
cialmente dos livros "Poesia Fora de Estan-
te", de Vera Aguiar e "Poesia Visual", de 

Cláudia Gruszynski. Tal apresentação gerou 
a criação de novos poemas visuais nos 
quais estamos trabalhando. Muito provavel-
mente, as crianças têm feito comentários 
com as famílias acerca desse nosso traba-
lho, pois estão bem animados. Mas opta-
mos, embora estejamos com quase tudo 
pronto, por apresentar toda esta produção 
depois da Feira Moderna. 
MUITO TRABALHO NA F5T 

Imbuídas da grande responsabilidade que 
representa sua participação na Feira Moder-
na, as crianças da F5TA têm trabalhado com 
afinco. Com isso, têm estado ocupadíssimas 
nos últimos dias com pesquisas no computa-
dor e redação de seus "discursos". 

Organizados em grupos de estudo, prepa-
raram as experiências que mostrarão na feira.  

Foi realizada uma reunião com 41 partici-
pantes - as duas turmas F5 da tarde - para dar 
conta de combinações importantes, para um 
desenrolar equilibrado e eficiente no dia 11. 

 

7    JOÃO FERNANDES ALBUQUERQUETDM 
8    PEDRO IGNACIO F M DE ALMEIDA F4MA 
8    ALICE MALIN MELO                           TBT 
8    ARTHUR DE LIMA NEVES               F4MB 
9    CLARA DE ASSIS LIMA RABELO      TCM 
9    PEDRO HENRIQUE D BARRETTO    TCM 
9    ALICE KODAMA FLEXOR                   TBT 
9    RAFAEL GORGULHO AZZI                TCT 
10  GUIDO TERCIUS LABOURET            F1M 
12  ROSANGELA M DE O CALDAS         PRO 
12  SANDRA DE SOUZA JANUÁRIO        AUX 
12  RITA DE CASSIA C DE OLIVEIRA     PRO 
 

F5M preparando a Feira de Ciências  


