
das florestas. 

CIDADE DO SAMBA 
A Turma do Carro está em ritmo de 

samba. As pesquisas sobre o sambista 
trouxeram a alegria do seu compasso e 
duas visitas especiais ao grupo. Na ter-
ça-feira, o João Paulo, irmão da profes-
sora Camila, que estuda na Faculdade 
de Artes, veio fazer o desenho de um 
sambista usando pincel e nanquim. Nu-
ma rodinha, as crianças se aconchega-
ram, bem próximas a ele, sugerindo co-
res, enquanto iam comentando sobre as 
características do sambista para ajudá-
lo na realização do desenho. Foi um 
momento agradável e prazeroso. Na 
quinta-feira, a visita foi mais "fervorosa". 
Daniela, mãe do Rafael (TAM), trouxe o 
seu amigo sambista, Marcinho, da esco-
la Acadêmicos da Rocinha. Juntos, fize-
ram uma linda apresentação para a tur-
ma. Nossos pequenos ficaram entusias-
mados e, numa brincadeira no pátio, 
arriscaram-se a sambar cheios de emo-

PARA TODOS 
ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO 

Está atualizado o calendário escolar 
no site da escola. Aconselhamos visita 
para que todos fiquem cientes dos últi-
mos compromissos e eventos do ano e 
possam se agendar. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

FESTA, HORÁRIOS E FANTASIAS 
Está se aproximando o dia da nossa 

Festa Pedagógica. Será no próximo sá-
bado, dia 1. Vamos compartilhar um 
pouco as vivências e experiências reali-
zadas nos projetos desenvolvidos pelas 
turmas. Iniciaremos cada encontro com 
apresentações, na sede da Capistrano 
de Abreu, e finalizaremos apreciando os 
trabalhos das crianças, expostos na 
Mostra de Arte da Pereirinha. 

Procurem não atrasar para que todos 

possam participar dessa manhã que 
promete ser muito gostosa! 

Na sede da Capistrano: 
8h30 - Turma da Festa 
9h00 - Turma da Lua 
9h30 - Turma da Fábrica 
10h00 - Turma da Mágica 
10h30 - Turma do Carro 
11h00 - Turma do Bombeiro 
11h30 - Turma da Música 
12h00 - Turma da Abelha 
Estamos enviando, pelas agendas, a 

sugestão de fantasias para serem usa-
das no evento. 

CURUPIRA 
A Turma da Lua conheceu e escutou 

algumas histórias do nosso folclore. U-
ma delas, a que mais tem encantado as 
crianças, é a do Curupira, "um ser de 
cabelo de fogo, pele verde e que tem os 
pés virados para trás". Empolgadas com 
essa narrativa, as crianças têm feito al-
gumas atividades e brincadeiras com 
esse personagem, que é um protetor 
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 João Paulo, Daniela e Marcinho visitam a Turma do Carro 



formando belas cores. Tintas prontas, 
hora de pintar no enorme painel de teci-
do! Nossos pequenos começaram um 
pouco acanhados, usando os pincéis e 
os pés. Mas, não demorou muito para a 
farra ser completa... em poucos minutos 
estavam todos sendo pintados e pintan-
do com o corpo todo. Uma farra! Certa-

ção. 
Para enriquecer ainda mais esse pro-

jeto vamos conhecer, na próxima quin-
ta-feira, a Cidade do Samba. Nesse dia 
o lanche será na escola e é importante 
que todos venham com o uniforme. 

FESTA EM FESTA 
As crianças da Turma da Festa 

marcaram a data da Festa Pedagó-
gica no calendário da sala e estão 
contando os dias para o grande 
dia. Com prazer e dedicação, o 
grupo tem trabalhado com diferen-
tes tipos e tamanhos de materiais. 
Pintaram enormes painéis usando 
seus próprios pés, no lugar de pin-
céis, e encantaram-se misturando 
cores para chegar no tom que de-
sejam para suas produções. 

QUANTA TINTA! 
Recebemos a visita da Vanessa, 

mãe do Dudu (TBM). Ela é arte te-
rapeuta e nos contou que seu tra-
balho é ajudar as pessoas a co-
nhecerem melhor os seus sonhos, 
desejos e medos, e que utiliza téc-
nicas de artes para trabalhar com 
seus clientes. 

As crianças da Turma do Bom-
beiro curtiram muito a sua propos-
ta. Primeiro misturaram as tintas 

mente esse dia vai ficar marcado no 
corpo e na alma da criançada. Para en-
cerrar essa deliciosa atividade, as crian-
ças tomaram um banho morninho e 
gostoso e voltaram para casa limpinhos, 
limpinhos.... 

Na próxima terça-feira iremos visitar 
o simulador de vôoda Varig acompa-

nhados de Deni, pai da Manú. 

CONSTELAÇÕES 
Os povos antigos já estudavam as 
estrelas há milhares de anos e, o-
lhando para o céu, com calma, des-
cobriram que elas formavam dese-
nhos bem diferentes. Assim, junta-
ram as estrelas em grupos chama-
dos constelações. Depois de ouvir 
essas informações, as crianças da 
Turma da Fábrica, usando barban-
tes coloridos, resolveram inventar 
sua própria constelação, num traba-
lho coletivo. Depois de pronto, ob-
servaram o desenho e escolheram, 
numa votação, um nome que corres-
pondesse à forma criada por elas. 
Assim nasceu a "Constelação de 
Jacaré". 

ABELHAS NO MARACANÃ 
Dando continuidade ao projeto so-
bre os trabalhadores ligados aos 
pontos turísticos da cidade, as crian-

Turma da Festa produzindo painéis 

Quanta tinta na Turma do Bombeiro Abelhas em ação 



ças da Turma da Abelha fizeram uma 
enorme maquete do Maracanã. Pinta-
ram o gramado e as linhas de marcação 
do campo, numa folha de isopor, e fize-
ram o gol e a bola com massa de mode-
lar. Também enfeitaram uma camisa do 
seu time e a colaram em cima de suas 
próprias fotos, "transformando-se" em 
jogadores de futebol. Todas estão super 
envolvidas com esse novo ponto turísti-
co e já aprenderam a cantar toda a letra 
da música de Ana Moura chamada Ma-
racanã. 

BRINQUEDO ANTIGO 
A Turma da Mágica descobriu uma 

nova brincadeira no pátio que tem feito 
muito sucesso entre as crianças: o av i-
ãozinho de papel. As crianças têm se 
divertido desenhando em seu avião, 
personalizando-o e fazendo manobras 
incríveis pelo pátio. A brincadeira en-
cantou a todos, meninos e meninas, e 
por isso, ninguém se assuste se, ao 
passar pela calçada da frente da escola, 
acabar se deparando com algum voan-
do para o lado de fora, pois é apenas 
um avião que resolveu voar um pouco 
mais alto, na hora do pátio da turma! 

MÚSICA NO ZOO 
As crianças da Turma da Música se 

empenharam na construção de ambien-
tes de trabalho, dos profissionais que 
pesquisamos, em caixas de sapato que, 
depois de prontas, serão utilizadas para 
inúmeras brincadeiras. O resultado des-
sa produção, poderá ser apreciado na 
Mostra de Artes, da Festa Pedagógica. 

Nosso passeio ao Jardim Zoológico 
foi remarcado para a próxima quarta-
feira. Pedimos que cada criança traga 
um pacote de biscoito, fechado, para o 
seu próprio lanche. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

ZICARTOLA 
As turmas do Mistério e da Pantera-

se inspiraram no artista holandês Es-
cher para criar alguns padrões, dese-
nhando diferentes bichos e buscando 
algumas soluções para trabalhar com a 
divisão de espaços geométricos. 

Esta semana pedimos que cada cri-
ança trouxesse um saco de feijão ou 
farinha para os nossos ensaios de Tea-
tro. Após a festa, esses alimentos serão 
doados a uma instituição. Quem quiser 
engordar a doação, no dia da festa, la-
tas de leite em pó integral serão bem-
vindas. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F3 
Na próxima segunda-feira, às 19h, 

Marcelo, Denise, Andréa Travassos e 
Cecília estarão esperando pelos pais 
para conversarem sobre o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos 
grupos. Compareçam! 

ELEIÇÕES 
A F3T pesquisou em casa os planos 

dos candidatos Gabeira e Eduardo Pa-
es relacionados à área da saúde públi-
ca. Depois de registrarmos e discutir-
mos as diferentes metas, as crianças, 
em duplas, escolheram um dos postu-
lantes para escrever uma carta. 

Nessa hora o candidato Gabeira foi 
unanimidade entre as crianças. 
 

"Prezado prefeito 
Gabeira, que tanto gostamos, escre-

vo esta carta com muito respeito. Nos-
sos pais votaram e votarão, por uma 
boa razão. Você é um ótimo candidato a 
prefeito. Nós vamos dar algumas dicas 
sobre saúde. 

Dicas: 
- colocar saneamento básico nas fa-

velas. 
- se poluir é preso. 
- aumentar remédios na cidade, tiran-

do as drogas. 
- nós sabemos que não vai adiantar 

mas coloque cartazes escrito: não polu-
a, por favor. 

Faça isso direito. 

cor-de-rosa estão empenhadas nos pre-
parativos para a Festa Pedagógica. Ela-
boraram o cenário do Zicartola, grava-
ram músicas do Cartola e fizeram mui-
tos trabalhos de artes. Aproveitamos a 
música "As rosas não falam" para fazer 
uma experiência de ciências na qual as 
crianças tingiram rosas brancas com a 
cor que queriam. Conversamos sobre 
como as plantas se alimentam, de onde 
vem seu perfume, a função do caule 
etc. Terminamos nossa apostila, com-
pondo um samba coletivo. Inventar ver-
sos, fazer poesia e música está ficando 
fácil para esse pessoal. Será bem-vindo 
quem quiser fazer uma parceria e musi-
car a letra da turma. Alguém se habilita? 

Na próxima quarta-feira estaremos 
aguardando todos vocês para o Lança-
mento do Cd, com exposição de artes 
em homenagem aos 100 anos do Carto-
la e exaltação à Mangueira. Trocamos a 
tradicional feijoada por um delicioso lan-
che coletivo para nos despedirmos des-
te projeto tão gostoso. 

SEMANA DE FESTAS 
Na próxima semana as F1 e F2 esta-

rão em festa. As F1, na quarta-feira, 
lançam o CD que gravaram em home-
nagem ao Cartola, expõem seus traba-
lhos de artes, cantam e dançam. As F2, 
na sexta-feira, apresentam a peça "As 
cigarras e as formigas", lançam o alma-
naque sobre os profissionais que se de-
dicam ao cuidado dos animais e ex-
põem seus trabalhos de artes vincula-
dos ao projeto de pesquisa. As festas 
da manhã serão às 8h; por isso pedi-
mos que as crianças venham de casa já 
fantasiadas. As festas do turno da tarde 
serão às 16h e a fantasia deverá vir em 
um saquinho plástico marcado com o 
nome e a turma. 

INSPIRADOS NOS ANIMAIS 
As crianças de F2 descobriram mui-

tos animais e adoraram representá-los 
através de diferentes técnicas. Também 



Aniversários 
de 27/10 a 2/11 

Boa sorte de duas crianças curiosas 
nas eleições 2008." 

Alice G. e Pedro w. F3T 

QUE HORAS SÃO? 
As crianças da F3M estão muito inte-

ressadas em saber quanto tempo falta, 
quanto tempo levaremos para executar 
a atividade, enfim, quanto tempo o tem-
po tem. 

Nesta semana, começamos a criar 
um relógio para enfeitar o quarto das 
crianças e para servir como organizador 
do tempo de cada um. 

CANTA PUEBLO 
O Coral da Sá Pereira se apresentará 

na Sala Cecília Meireles, sábado, dia 
8/11, às 14h. Para que todos possam se 
organizar com calma, pedimos que as 
crianças cheguem às 12h30 para con-
centração e aquecimento. 

O Com&junto, formado por pais de 
alunos e ex-alunos, professores e ami-
gos da Sá Pereira se apresentará na 
Sala Baden Powell, dia 5/11, quarta-
feira, às 20h. 

AS F4 E A ABL 
Na volta da Feira Moderna e de uma 

semana de comemorações – Dia das 

Crianças e dos Professores – retorna-
mos com Machado de Assis para a nos-
sa pauta, com leituras e produções de 
textos com referência ao estilo ou aos 
temas do autor. 

Agora, agendamos um passeio à A-
cademia Brasileira de Letras para visitar 
a exposição comemorativa do centená-
rio de sua morte. 

Não faltem! 
F4T - segunda-feira 
F4MA e B - quarta-feira 

O GRITO DO PICA-PAU  
AMARELO - 2ª EDIÇÃO 

Os diversos leitores das aventuras do 
Pica-Pau Amarelo não conheciam ne-
nhum registro de uma conta bancária 
feita por Dona Benta no Citibank. Com a 
crise dos EUA, Dona Benta confessou 
que tinha aberto uma pequena conta no 
Citibank para manejar melhor os seus 
negócios. Ela disse que, com suas eco-
nomias, planejava comprar uma placa 
de captação de energia solar. Também 
confessou-se muita coisa depois que os 
empréstimos feitos nos bancos america-
nos não puderam ser pagos. Confessou 
também, a Dona Benta, que havia com-
prado duas ações no Banco Americano 
"Weels fargo". Disse que estava com-
prando e vendendo tantas ações de 
bancos europeus que se esqueceu das 
2 ações no "Weels fargo". Infelizmente, 
e para o seu azar, as ações americanas 
desvalorizaram e ela perdeu em torno 
de $1.000.00! Bush está sugerindo um 
pacote de $ 700.000.000,00, ele diz que 
este pacote acabará com a crise bancá-
ria dos EUA. Nesta quarta-feira Jorge 
W. Bush convidou os senadores Mccain 
e Obama para, discutir a crise bancária. 
Será que o pacote ajudará ou será que 
não? 

Texto por Joaquim F5TB 

NOVIDADES DA F5M 
Depois da Feira Moderna, do passeio 

e do feriado, a turma começou a sema-

na "andando" lá pelas bandas da Índia, 
acompanhando a viagem de Fíleas 
Fogg. Durante a leitura compartilhada, 
estão, também, de olho nos mapas e na 
internet como verdadeiros viajantes, pa-
ra conhecer um pouco mais dos lugares 
e trajetos do "inglês mais inglês que to-
dos". 

As tarefas de reflexão sobre a Língua 
estão agora voltadas para os verbos. A 
partir dos estudos na nova apostila da 
Emília, a turma percebeu, entre outras 
coisas, que os verbos regulares têm u-
ma parte que não muda e uma que vari-
a de acordo com o tempo e a pessoa. 

Mas a atividade que mais animou a 
turma foi escolher entre três temas para 
produzir um texto e depois ler os co-
mentários dos amigos. 

Publicaremos, nas próximas sema-
nas, no site da escola, alguns dos tex-
tos e seus respectivos comentários. 

NOTÍCIAS CURTINHAS DA F5TB 
Começamos a leitura de "O Gato Ma-

lhado e a Andorinha Sinhá", é importan-
te que o livro retorne à escola. 

Convidamos os pais disponíveis e 
interessados para, na terça-feira, dia 
4/11, visitarem uma pequena exposição 
de nossos poemas visuais e Haikais - 
desdobramento do gênero poesia, estu-
dado com a Apostila de Literatura. 

Com a Apostila Estudo Dirigido3 - E-
mília no País da Gramática - finalizamos 
o estudo das quatro classes de palavras 
que estão faltando. É muito importante 
que o material não saia da mochila pois 
os próximos dias de trabalho serão, es-
pecialmente, dedicados a seu estudo. 

27  CAROLINA FENDT G SILVA               F5M 
28  GIULIA HERVÉ QUARANTA C ELIA   F2M 
29  ANTONIO BENTO DE O BARBALHO  TBT 
31  JOAO PEDRO LIMA MUNIZ                 F2T 
31  SOFIA CANÇADO CHEIB                   F2M 
  2  MANUELA MARTINS P DE MELLO      F2T 
 


