
de Andrade, que trata de alguns profis-
sionais ligados à dança. Agora, todos já 
conhecem os capoeristas e o berimbau, 
que embala a criançada num ritmo que 
faz seus corpos gingarem para lá e para 
cá... As aulas de artes foram divertidas 
para nossos pequenos que pintaram 
cabaças atraídos por esse novo materi-
al. 
FIREMAN 

A Turma do Bombeiro teve um 
"encontro bilingue" com Chris e Lucas, 
pai e irmão da Elisa. Chris é tradutor e 
encontrou uma forma muito divertida de 
mostrar seu trabalho às crianças. En-
quanto Lucas lia em inglês uma história 
sobre bombeiros, Chris ia traduzindo e, 
também, desafiando as crianças a repe-
tirem algumas palavras em inglês. Nos-
sos pequenos aprenderam como falar 
bombeiro em inglês: Fireman! O livro 
escolhido por ele trouxe um persona-
gem, já conhecido das crianças, Geor-
ge, um macaquinho curioso e muito sa-
peca, que em sua visita ao corpo de 
bombeiros faz muitas descobertas. Na 

PARA TODOS 
MATRÍCULAS 2009 

Agradecemos a todas as famílias que 
confirmaram a matrícula para o próximo 
ano. Ficamos felizes em saber da confi-
ança que nos é depositada na parceria 
da educação de nossas crianças. 

A partir de segunda-feira, dia 20, es-
taremos recebendo matrículas de alu-
nos novos. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

DIA DAS CRIANÇAS DA PEREIRINHA 
Finalmente tivemos uma manhã de 

sol e pudemos festejar o Dia das Crian-
ças com muita alegria! 

Na última segunda feira, a comemo-
ração foi prá lá de especial. As crianças 
divertiram-se no Pereirão, ao som de 
músicas do cancioneiro popular, e gos-
taram muito de fazer força pilando a-
mendoim até virar uma farofinha para 
ser misturada a calda de rapadura, para 

fazer um delicioso pé de moleque. Na 
hora de experimentar, alguns "torceram 
o nariz", mas muitos provaram, gosta-
ram e ainda pediram para levar para 
casa! 
TAMANHO REAL 

Depois de muito pesquisar e apren-
der sobre o trabalho e especificidades 
dos profissionais que cuidam dos bi-
chos, a Turma da Lua já começou a se 
envolver com os preparativos para a 
Festa Pedagógica. O trabalho está ape-
nas começando e temos muito o que 
fazer. Para a confecção de alguns ani-
mais da nossa fauna, estamos utilizan-
do medidas próximas à de seus tama-
nhos reais. Temos aproveitado, tam-
bém, para medir as crianças e alguns 
espaços da escola. Os pequenos têm 
demonstrado muita curiosidade e ficado 
muito atentos durante essas atividades. 
MAIS ARTES NA TURMA DO CARRO 

Essas crianças se envolvem, com a-
legria, com as atividades de artes rela-
cionadas à poesia "Eu Danço", de Mário 

Informe Semanal nº 567 
17 de outubro de 2008 - Ano XIII 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

“Cantar Alimenta a Vida”, show para festejar o Dia das Crianças da Pereirinha 



rochas e que, quando ultrapassam a 
atmosfera da Terra, a rocha grande se 
quebra em pequenos pedaços que po-
demos chamar de meteoritos. Todos, de 
olhos arregalados e bocas abertas, ou-
viram histórias sobre a chegada do ho-
mem à lua, diferentes tipos de transpor-
tes espaciais, planetas, e muito mais. 
Foi uma aula e tanto! 

Na próxima quinta-feira a Turma da 
Festa vai ao Parque Lage para um conta-
to maior com a mata, como no "tempo 
dos dinossauros". O lanche será coletivo. 
CALÇADÃO DE COPACABANA 

A Turma da Abelha fez um trabalho 
de colagem e pintura inspirada no cal-

semana seguinte recontamos a história 
e as crianças ajudaram traduzindo. A 
versão delas poderá ser lida na exposi-
ção da Festa Pedagógica. 

Pedimos aos pais que enviem caixas 
de ovos de isopor vazias. 
FÁBRICA E FESTA 

Para entender um pouco mais sobre 
os meteoros e meteoritos que, suposta-
mente, caíram na terra provocando a 
extinção dos dinossauros, a Turma da 
Festa convidou a Turma da Fábrica pa-
ra um bate-papo sobre o tema. As crian-
ças da Turma da Fábrica, que estão 
muito apropriadas do assunto, explica-
ram que os meteoros são formados por 

çadão da praia de Copacabana. As cri-
anças apreciaram um livro com fotos de 
vários calçadões do Rio de Janeiro cha-
mado "O Rio que eu Piso", de Iolanda 
Teixeira e Bruno Veiga. Ficaram muito 
curiosas sobre mais essa atração de 
nossa cidade. 

Na última quinta-feira tomamos um 
gostoso banho de chuveiro no pátio da 
escola. Todos se divertiram e ficaram 
muito felizes. Foi uma farra! 
TRANSPORTES 

Continuando nossa pesquisa sobre a 
invenção de alguns transportes, chegou 
a hora de colocarmos em prática nossa 
"volta ao mundo" com esses diferentes 
inventos. Munidos de um mapa-múndi, 
verificamos para onde poderíamos ir e 
como. Maria Luisa, que acabou de vol-
tar de uma viagem, nos disse que havia 
ido de avião para a Disney. Aproveita-
mos para pensar se também podería-
mos ir até lá de barco ou de carro. As 
crianças, muito convictas, responderam 
que não. Com o mapa nas mãos, vimos 
que seria possível sim. Ficaram admira-
das! 

Depois, começamos a confeccionar 
um jogo de trilha que, além de informati-
vo, está ficando com um visual lindo! 

Agradecemos aos pais a grande 
quantidade de sucata enviada. A partir 
de agora, só estamos precisando de 
sucata miúda, pois já temos quantidade 
suficiente para nossos trabalhos. 

Berimbau e cabaças despertam a curiosidade da Turma do Carro 

Chris e Lucas na Turma dos Bombeiros Mosaico de pedras portuguesas da Turma da Abelha 



O QUE EU VOU SER QUANDO 
CRESCER? 

Roberta, professora de Expressão 
Corporal, está caprichando na prepara-
ção de uma surpresa para a nossa Fes-
ta Pedagógica. A Turma da Música tem 
se esforçado para melhorar a sua per-
formance a cada dia. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

DIA DAS CRIANÇAS 
Depois da Feira Moderna, que gerou 

muito trabalho para F3, F4 e F5, e mu-
danças de rotina para as F1 e F2, o 
tempo ajudou e todos puderam desfru-

senvolvimento de um método científico. 
Esperamos que a experiência tenha 
despertado a curiosidade de grandes e 
pequenos, quem sabe de futuros cien-
tistas. 

Agradecemos a parceria dos pais que 
puderam contribuir auxiliando crianças e 
professores nesse processo. (fotos no 
“site”)  

"WAFFLES" NAS F4 
As F4 estão saboreando, cada vez 

mais, as aulas de Inglês. Para apren-
dermos sobre a profissão do "chef", fo-
mos à cozinha preparar "waffles"! A-
prender um novo vocabulário foi uma 
experiência gostosa e divertida! 

Farra das F3, F4 e F5 no Dia das Crianças 

no dia Dia das Crianças 

Ainda no Clube (mais fotos no “site”) 

Farra das F1 e F2... 

tar de um dia delicioso no clube.  

FEIRA MODERNA 
Na sexta-feira que antecedia a Feira, 

as F3, F4 e F5 terminaram os últimos 
arremates e apresentaram a Feira para 
as outras turmas. Foi um ensaio geral, 
mas já dava para saber que as crianças 
estavam muito afinadas para o dia se-
guinte. No sábado, quando o o sino to-
cou e as portas foram abertas aos visi-
tantes, pudemos perceber o quanto tra-
balhamos e nos apropriamos de novos 
conhecimentos durante o projeto. 

Através de investigações, observa-
ções, experimentações e reflexões, vi-
venciamos a postura necessária ao de-



Aniversários 
de 20 a 26/10 

DE TODOS 
CHICLETE NA ESCOLA 

Prezadas mães e prezados pais da 
Sá Pereira, 

Gostaria de pedir sua ajuda em fazer 
do lanche do dia-a-dia na escola, algo 
saudável para o corpo e saúde bucal 
dos nossos filhotes. Chiclete e balas 
são terríveis e não são - em hipótese 
nenhuma - recomendáveis como lanche 
escolar...vamos incrementar o lanche 
com frutas e coisas gostosas... mas, 
"please", chicletes e balas...não!!! 

Beijos, Karen (mãe da Dora F3T) 
FAMÍLIA & PREQUETÉ 

Não percam! Domingo, 19/10 às 
11:30, na livraria Argumento, Rua Dias 
Ferreira 417, Leblon, Guto Lins, pai do 
João (F3T) e do Antônio (TBT) estará 
lançando, em uma manhã de autógra-
fos, duas coleções recheadas de poesi-
a, emoção e bom humor! 
TECENDO VASSALISSA 

"Tecendo Vassalissa - A verdadeira 
História da Cinderela", que tanto encan-
ta nossas crianças, está em cartaz no 

Teatro Leblon, sala Fernanda Montene-
gro. Com texto e direção de Mônica Al-
varenga, a peça é inspirada no conto 
folclórico russo - Vassalissa a boneca. 

Exposição interativa “Cor e Luz” 

Mãos poéticas expostas na Feira Moderna 

“Flashes” da Feira Moderna 

20  JULIA DE M E VASCONCELLOS       F5TA 
21  RODRIGO PORTELLA R SEABRA    F4MB 
21  SAMIA NASCIMENTO DE AGUIAR     F3M 
22  JOAO TEIXEIRA ESTELLITA LINS      F3T 
22  GUILHERME LEON RODRIGUES       F2M 
23  ELISA SILVA PETERSON                   TBM 
25  ANTONIA RUBIN ROLY                      TBM 
25  TIAGO AZEVEDO ZALUAR MATTOSF4MB 
25  VICENTE RUBIN ROLY                      TBM 
 


