
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Masrques, 19                                      
FESTA PEDAGÓGICA DA PEREIRINHA 

Que manhã especial tivemos no sábado 
passado! Todas as famílias estavam felizes 
por compartilhar momentos tão significativos 
com as turmas da Educação Infantil. Inicia-
mos nossa Festa Pedagógica com as apre-
sentações dos grupos, na sede da Capistra-
no de Abreu, e depois seguimos para a Pe-
reirinha para participarmos de mais uma 
Mostra de Artes. Pais e filhos, juntos, se en-
cantavam com o que viam: "Parece uma Bie-
nal de Artes!", "Que presente poder apreciar 
tantos trabalhos bacanas!", "Mãe, esse tra-
balho é da minha turma!", "Olha, eu aqui sou 
o paleontólogo!", "Esse é o Zequinha, o guia 
turístico!", "O sambista!", "Olha a onça!"... 
Estes, entre outros comentários, foram reco-
lhidos pelas salas da escola que se transfor-
mou numa grande galeria. Para nós, fica o 
sentimento do quanto é importante a valori-
zação da produção infantil, e a participação 
de cada um, para a construção de um traba-
lho coletivo. 
LUA NO FUNDO DO MAR 

A alegria presente na Festa Pedagógica e 
o seu sucesso foram comentados pelas cri-
anças da Turma da Lua ao longo da sema-
na. Todos ficaram tão envolvidos com o pro-
jeto "Vamos Cuidar", que resolvemos esticá-

PARA TODOS 
CANTA PUEBLO 

Convidamos todos os pais e alunos da Sá 
Pereira para assistirem à apresentação do 
nosso Coral no Festival Canta Pueblo, ama-
nhã, às 14h, na sala Cecília Meireles. Os 
ingressos estarão a venda na bilheteria por 
R$5,00 (inteira) e R$2,50. 

Aos pais dos alunos de F4 e F5, que parti-
ciparão do evento, lembramos que terça-
feira passada seguiu uma circular com deta-
lhes importantes e o crachá, que é de uso 
imprescindível. Não esqueçam de pendurá-
lo no pescoço antes de saírem de casa! Nin-
guém poderá se atrasar. Nos encontrare-
mos, impreterivelmente, às 12h30, na entra-
da lateral da Sala. 

Como precisaremos aguardar um tempo 
grande entre a passagem de som e o início 
da apresentação, aconselhamos que cada 
criança leve um pequeno lanchinho (uma 
barrinha de cereal ou maçã que é um ali-
mento bom para a voz). 

Lembramos que os pais dos alunos parti-
cipantes também precisarão comprar o in-
gresso para assistir à apresentação. Aconse-
lhamos que façam a compra, na bilheteria, 
logo depois de nos entregarem as crianças. 

Precisaremos contar com a ajuda de vo-
cês, também, ao término da apresentação. O 
combinado com a organização do evento é 
que as crianças descerão do palco, atraves-
sarão o corredor central da platéia e se diri-
girão ao balcão, na companhia dos professo-
res, para assistir o restante do concerto. Ca-
so precisem sair com as crianças antes do 
término do concerto, aguardem nossa pas-
sagem pelo saguão, durante o intervalo, mas 
pedimos que nenhuma criança seja retirada 
do grupo sem que haja um aviso a Andrea 
Travassos ou a Cecília, que estarão com 
uma lista de controle. 

Lembramos ainda o uso do uniforme 
(camiseta em bom estado) e qualquer com-
plemento colorido desde que não seja es-
tampado. 

Contando com o empenho de todos, es-
peramos o sucesso de nossas crianças. 

COM&JUNTO 
A presença e participação do grupo de 

pais de alunos, ex alunos e amigos da Sá 
Pereira no festival Canta Pueblo foi marcada 
pela alegria, descontração e pela bonita pro-
dução. O resultado é fruto de um trabalho 
musical especial, que possibilitou a muita 
gente descobrir o prazer de fazer música 
junto e construir grandes e novas amizades. 
A atividade continua aberta aos interessa-
dos, todas as quartas-feiras, às 19h. É uma 
atividade gratuita, oferecida pela escola. 
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 

Nos próximos dias 24 e 27, às 18h30, re-
ceberemos, respectivamente, os pais do En-
sino Fundamental e da Educação Infantil 
para avaliarmos 2008, comentarmos o resul-
tado dos questionários de avaliação e plane-
jarmos um 2009 ainda melhor para nossas 
crianças. Como esperamos um grande nú-
mero de participantes, pedimos que confir-
mem a presença na secretaria ou por telefo-
ne para que possamos organizar o espaço, 
garantindo o mínimo de conforto para todos. 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Para que todos possam se programar, a 
Festa de Encerramento será dia 13 de de-
zembro na Sala Baden Powell. Os dois tur-
nos da Educação Infantil, pela manhã, e o 
Ensino Fundamental à tarde. 
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loto de avião, nos levou a dois lugares muito 
especiais: primeiro fomos até a pista de pou-
so e decolagem do aeroporto Santos Du-
momnt. De dentro do ônibus, as crianças 
ficaram eufóricas quando viram, a poucos 
metros de distância, dois aviões decolando! 
Em seguida, continuamos nosso passeio em 
direção ao simulador de vôos da Varig. Lá, 
as crianças tiveram a sensação de estarem 
voando de verdade. Em dois grupos, entra-
mos na cabine e, com Deni no comando da 
"aeronave", demos uma volta pela nossa 
cidade e avistamos o Cristo, a praia e a La-
goa Rodrigo de Freitas. Foi uma experiência 
muito emocionante e divertida. 

No dia seguinte, foi a vez da Aninha levar 
as crianças às alturas, só que de uma forma 
diferente: ela pendurou dois tecidos no salão 
e ensinou diferentes formas de se pendurar, 
balançar e se esconder nos panos. Depois, 
cada uma ganhou um pedaço de pano e no-
vos desafios foram lançados. Todos se di-
vertiram muito dançando, se enrolando e 
inventando movimentos criativos e engraça-
dos. Aninha contou à Turma dos Bombeiros 
que dá aulas de dança e pilates para crian-
ças grandes e adultos. Foram encontros prá 

lo mais um pouquinho. Agora vamos conhe-
cer algumas espécies da fauna marinha e o 
trabalho do biólogo responsável pelo cuida-
do com esses animais. Com certeza será um 
mergulho bem interessante! 
RENDEIRA 

Nas últimas semanas a Turma do Carro 
brincou com a poesia "Eu danço", de Mário 
de Andrade, e ficou conhecendo alguns pro-
fissionais da dança. Nossos pequenos baila-
ram, na ponta dos pés, como verdadeiros 
bailarinos e bailarinas, gingaram o corpo co-
mo os capoeristas e sambaram como verda-
deiros passistas das escolas de samba. Ago-
ra, dando continuidade ao nosso Projeto 
"Trabalho através de músicas, poesias e his-
tórias", faremos um vôo para o nordeste can-
tando a toada Mulher Rendeira, de Zé do 
Norte, tão conhecida e gravada por diversos 
intérpretes. Vamos pesquisar um pouco so-
bre esse profissional, seu instrumento de 
trabalho e mergulhar na melodia gostosa 
dessa canção. 
NAS ALTURAS 

Na semana passada tivemos encontros 
com o pai e a mãe da Manú. Deni, que é pi-

lá de animados e recheados de muito afeto. 
NOVAS PESQUISAS 

A Turma da Festa não gosta de ficar sem 
trabalhar e já anda perguntando "O que va-
mos aprender agora?" Aproveitaremos o in-
teresse das crianças para fazer uma pesqui-
sa sobre as profissões que mais gostariam 
de conhecer. Aguardem o resultado. 
PLANETÁRIO 

O passeio da Turma da Fábrica ao Plane-
tário foi marcado pela emoção e alegria. 
Com olhinhos bem atentos e sorrisos no ros-
to, nossas crianças entraram na cúpula para 
assistir ao filme "Janela Mágica". A cada i-
magem projetada, ouvíamos burburinhos e 
comentários admirados:"Parece que a gente 
está flutuando". Durante a aventura de João-
zinho pelo universo, ao lado de um astronau-
ta, as crianças puderam revisitar inúmeras 
informações e, mais do que isso, puderam 
revivê-las como se estivessem lá no espaço. 
Depois, na companhia de um monitor, visita-
ram o Museu e a Nave Escola, onde pude-
ram observar diferentes telescópios, localizar 
constelações no computador e brincar com o 
peso em vários planetas. Com um lanche 
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delicioso e brincadeiras no parquinho finali-
zamos o passeio e, de uma forma muito es-
pecial, encerramos também o nosso Projeto. 
PASSEAR É MUITO BOM! 

A Turma da Abelha ficou muito feliz com o 
Guia de Passeios que preparou para ser lan-
çado no dia da Festa Pedagógica. Nele, 
mergulhamos numa gostosa aventura por 
trilhas e pontos turísticos de nossa Cidade, 
valorizando o trabalho dos profissionais que 
se dedicam ao turismo. Esse trabalho foi re-
sultado de um processo vivido com muita 
intensidade pelas crianças, além de ser um 
convite para quem gosta de passear! 
PROFISSIONAIS EM CARTAZ 

Esta semana a Turma da Música se dedi-
cou a refletir sobre os profissionais citados 
na canção “O que eu vou ser quando cres-
cer?”, do grupo Tateando, que foi apresenta-
da com muito entusiasmo pelas crianças em 
nossa Festa Pedagógica. Nos dividimos em 
grupos e preparamos cartazes com imagens 
e textos. Não deixem de conferir no mural da 
sala de artes verde! 
FANTASIA E INSETOS 

As crianças da Turma da Mágica estavam 
ansiosas para brincar com as fantasias. A-
proveitamos, então, para usá-las no salão. 
Colocamos uma música bem bacana, sele-
cionamos as melhores fantasias e foi aquela 
produção! Todas se divertiram dançando, 
correndo e pulando no pula pula. 

Também assistimos a "Microcosmos", um 
filme dos biólogos franceses Claude Nurid-
sany e Marie Pérennou. A turma pôde ver a 
natureza de um jeito inédito: pequenos ani-
mais em tamanho gigante, filmados bem de 
pertinho no seu dia a dia. As crianças fica-

do embalagens vazias! 
Agora, precisamos que nossas crianças 

visitem um supermercado, atentas à arruma-
ção dos produtos nas devidas seções. 

Nesta sexta-feira levarão, como tarefa de 
casa, uma ficha para ser preenchida após a 
visita. 
FESTA DA F2T 

"A nossa festa pedagógica foi muito legal 
e eu adorei! Nós ensaiamos muito para po-
der fazer e nós conseguimos. Os nossos 
pais ficaram orgulhosos..." 

Ian B. 
"Eu gostei muito. Foi a mais legal de to-

das as festas que eu já fiz nesse mundo to-
do. A minha família gostou muito."  

João Pedro 
"... A gente foi autografar os almanaques, 

que é um livro que nós fizemos. O almana-
que fala sobre várias coisas. Não só fala, 
como também tem jogos que nós fizemos. 
Eu acho que nós também ensinamos aos 
professores. E só o que posso dizer é que 
eu nunca vou querer ir para outra escola, 
sempre vou querer ficar na Sá Pereira!" 

Lola 

F2M NO PARQUE LAGE 
"Nós tivemos um passeio muito legal. De-

senvolvemos novas idéias e novos interesses. 
Vimos insetos e uma surpresa, um mamí-

fero que pula de galho em galho e, naquele 
dia, jogou uma jaca no lago. 

Logo depois corremos, corremos, corre-
mos e depois fomos na lavanderia dos es-
cravos. 

Brincamos no gramado. 
Quando fomos embora, no ônibus, tam-

bém foi bem divertido para todos. 
Nina, Fernanda, Guilherme, Laura e Marri 

F2M e F2T em A Cigarra e a Formiga 

ram impressionadas. Refletiram sobre o 
quanto a vida de pequenos insetos pode ser 
interessante e ficaram surpresas ao se da-
rem conta de que tudo aquilo pode aconte-
cer bem debaixo dos nossos pés, sem nos 
darmos conta da sua grandiosidade. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  
CAIXA DE PROBLEMAS 

O que é um problema para você? "A porta 
do banheiro lá de casa está sempre empe-
nada". "Minha irmãzinha chora muito à noite 
e não consigo dormir". "Sujei minha roupa 
quando estava saindo de casa". 

Foi assim que as F1 começaram uma 
descontraída conversa. Qual a melhor forma 
de resolver um determinado problema? Que 
critérios se escolhe para solucioná-lo? 

Na caixa de problemas, são depositados 
tanto situações problema, quanto problemas 
matemáticos, que exigem cálculos numéri-
cos. Em duplas, as crianças elaboram res-
postas, soluções criativas e diversas que 
enriquecem nossos debates e que os insti-
gam a encontrar outras possibilidades de 
resolução. 

A partir da semana que vem o livro adota-
do e a apostila do Cartola podem ficar em 
casa para serem guardados como lembran-
ça. 
MERCADO SÁ PEREIRA 

No início de dezembro as turmas de F2 
abrirão as portas do Mercado Sá Pereira pa-
ra os pequenos de F1. 

Esse projeto tem alguns importantes des-
dobramentos e as famílias serão nossas par-
ceiras. Não esqueçam de continuar separan-



Aniversários 
de 10 a 17/11 

QUINTA-FEIRA É DIA DE FEIRA 
As crianças das F3 convidam os pais para 

virem fazer suas compras de horti-fruti na 
próxima quinta-feira. 
 

F3M - 11h15min 
F3T - 16h30min 

 

Para esse dia, pedimos que tragam di-
nheiro trocado, facilitando as operações de 
pagamento; também não esqueçam as saco-
las, pois não serão fornecidas na feira. Nos-
sa intenção é que possam reaproveitar saco-
las que todos têm em casa. 

Estão todos muito animados para colocar 
em prática os novos conhecimentos sobre 
nosso sistema monetário. 

Na terça-feira, as turmas irão à CADEG 
para fazer o abastecimento. 
VISITA DO FERNANDO 

As F4M receberam a visita do Fernando, 
pai do Danilo (F4MB), para uma palestra so-
bre o átomo e também sobre o seu trabalho 
junto às usinas nucleares. 

Vejam no “site” o resumo que a Eleonora 
(F4MB) fez, depois da palestra e de pesqui-
sas. 
O CENTENÁRIO DE MACHADO 

As F4M foram à Academia Brasileira de 
Letras conhecer um pouco da vida de Ma-
chado de Assis. 

Quando chegamos lá, vimos a grande 
ABL. Uma guia nos levou até uma sala refri-
gerada que continha uma parede que mos-
trava as datas dos acontecimentos durante a 
vida de Machado de Assis, manuscritos dele, 
a biografia de seus pais, livros que ele havia 
lido e objetos pessoais do escritor. 

No segundo andar havia sonetos que Ma-
chado compôs, fotos de escritores que ele 
admirava e livros estrangeiros. 

No terceiro andar só tinha objetos pesso-
ais. Lá acabamos a nossa visita na ABL. 

Rodrigo Silva (F4MB) 

AS F4 PERCORREM  OS CAMINHOS 
DE MACHADO 

Depois da visita à "casa" de Machado de 
Assis - a ABL, agora é hora de seguir um 
pouquinho os passos do escritor pelas ruas 
do Rio. Vamos andar de bonde e lanchar na 
Confeitaria Colombo. Cada criança poderá 
escolher um doce, um salgado e um refrige-
rante. O valor de R$15,00, referente ao lan-
che e à visita à Colombo, será cobrado no 
próximo carnet.  
 

F4MA - segunda-feira 
F4T - quarta-feira 
F4MB - quinta-feira 

FESTA DO PIJAMA 
"Hits" animados para agitar 

a pista de dança! Gostosuras! 
Jogos e vídeos! Essa é a pro-
gramação da Festa do Pijama 
que vai acontecer na quinta-
feira, dia 13, aqui na escola, 
de 19h às 22h. Com essa fes-
ta, os alunos das três turmas 
de Quinto Ano começam a 
contagem regressiva para a 
formatura e a despedida que 
se aproximam! O rateio do 
lanche, escolhido pela garota-
da e encomendado pela escola ficou por R$ 
4,00, que deverão ser trazidos no dia. 
PASSEIO DE FORMATURA 

Na terça-feira passada os alunos de F5 
levaram uma circular com orientações sobre 
o passeio e autorização que deverá ser pre-
enchida, assinada e devolvida à escola jun-
tamente com uma cópia da certidão de nas-
cimento, autenticada, para a viagem a Itatiai-
a. Segundo a empresa transportadora, a Po-
lícia Rodoviária tem multado, pesadamente, 
escolas em excursões que não cumprem 
essa exigência. Dessa forma, o embarque 
das crianças fica condicionado à entrega 
prévia do documento original ou de uma có-
pia autenticada. Vale, também, carteira de 
identidade. 
ESCLARECENDO MELHOR 

Algumas crianças da F5TB, inspiradas em 
"Emília no País da Gramática", fizeram, es-
pontaneamente, uma das tarefas propostas 
virar um jornal: "O Grito do Pica-Pau Amare-
lo." Estão organizados em pequenos grupos 
e, a cada semana, temos um novo número. 

Em geral, são tematizados assuntos atu-
ais: crise econômica, reforma ortográfica na 
Língua Portuguesa, eleições etc. Tudo deci-
dido pelo próprio grupo e recheados com a 
graça e a perspicácia das personagens do 
Sítio do Pica-Pau Amarelo. A cada semana, 
temos trazido, aqui, uma das notícias do 
"Grito do Pica-Pau Amarelo". (veja no “site o 
texto desta semana) 
MATERIAL NOVO NA F5TB 

Para dar continuidade ao nosso projeto, e 
ainda no "clima das invenções", as crianças 
receberam uma nova apostila. 

É importante que o material não saia da 
mochila. 
GRAMÁTICA E LITERATURA 

Agora que todo mundo da F5M já apren-
deu advérbios e locuções adverbiais, as res-
postas das tarefas e os textos estão mais 

recheados de informações, mais completos. 
A turma vem percebendo, também, como a 
pontuação vai ajudar a incluir, no que se es-
creve, essas informações sobre tempo e lu-
gar de forma organizada. 

Na Apostila de Literatura, a novidade ficou 
por conta de mais um novo, nem tão novo 
assim, gênero literário: a Biografia. Lemos 
em sala as biografias de Ana Maria Machado 
e de Zico. A tarefa para o fim de semana é 
pesquisar informações para redigir uma pe-
quena biografia sobre alguém que se desta-
ca (ou se destacou) numa área em especial. 
A anotação da tarefa está na agenda. 
PEREIRÃO SOBRE RODAS II 

Na próxima semana realizaremos o nosso 
segundo Pátio sobre rodas do ano. Skates e 
patinetes, assim como acessórios de prote-
ção, são muito bem-vindos. 

Para quem quer aprender a patinar, esse 
não é o momento. Portanto, para quem não 
domina o instrumento, sugerimos buscar ou-
tra brincadeira. 

Calendário: 

Segunda-feira - F1M, F4MB e F5TA 
Terça-feira - F2M, F2T e F5TB 
Quarta-feira - F3M e F3T 
Quinta-feira - F4MA e F1T 
Sexta-feira - F5M e F4T 

10  ANA CLARA MECLER FAJN                F1T 
12  HELENA DEAK BARRETTO               F2M 
13  BEATRIZ CARNEIRO C DA SILVA      F2M 
13  LUCA NOVELLO MOREIRA               TDM 
15  DORA RABELLO DE B AZEVEDO      TCT 
15  JOANA VARGAS F LOPES PINTO      F3M 
16  DANILO MEDEIROS DE SOUZA       F4MB 
16  ALESSANDRA R DE ALMEIDA          PRO 
 

Fernando, pai do Danilo, e a F4MB 


