
um filme é necessário o envolvimento de 
muitos profissionais e que cada um exerce 
uma função diferente e importante. 

Foram apresentados "Meow", de Marcos 
Magalhães; "Juro que vi Matinta Perera", de 
Humberto Avelar e Ícaros. No final, as crian-
ças receberam um papel para fazer um de-
senho do que mais lhes chamou a atenção 
nesses filmes. Foram sessões especiais! 
FAUNA MARINHA 

Depois de assistir a alguns vídeos e de 
buscar informações em livros e revistas, a 
Turma da Lua conversou e comparou o tra-
balho dos biólogos que pesquisam e cuidam 
dos animais marinhos e terrestres. 

Vamos, agora, embarcar numa viagem ao 
fundo do mar. Com nossa pesquisa, a turma 
pôde perceber que, além de conhecer mui-
tas espécies, o biólogo marinho pode ir bem 
fundo no mar, usando roupas e equipamen-
tos especiais. Depois de muita conversa, 
aproveitamos para listar alguns bichos da 
fauna marinha. 
MULHER RENDEIRA 

As crianças da Turma do Carro envolvem-
se, com toda emoção e graça, a cada dia 
que passa, com a toada da Mulher Rendeira, 
de Zé do Norte. Nesta semana, apreciaram, 
no telão da escola, músicos tocando essa 
canção usando diferentes instrumentos co-
mo acordeão, gaita, piano e violão, e rendei-
ras do nordeste trabalhando em bilros. Tam-
bém abriram uma caixa surpresa e surpreen-
deram-se quando viram um bilro miniatura e 
diferentes rendas produzidas com esse ins-
trumento de trabalho. Foi uma semana pra-
zerosa e recheada de novidades. 
FESTA COM SORVETE 

A Turma da Festa conheceu diferentes 
profissões destacadas no livro "Ossos do 
Ofício", de Gilles Eduar, e ficou muito inte-
ressada no sorveteiro. Aproveitaremos para 
fazer um passeio à praia do Leme e tomar 
um gostoso picolé. Iremos no próximo dia 
25, terça-feira. O lanche será coletivo. 
PASSEIO A VISTA 

A Turma do Bombeiro está envolvida na 

PARA TODOS 
INÍCIO DAS AULAS 

O ano de 2009, para a Sá Pereira, come-
çará no dia 9 de fevereiro. Para os mais fes-
tivos, avisamos que no próximo ano teremos 
o nosso Bloco de Carnaval. 
REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

Estamos nos aproximando das reuniões 
de avaliação. Além de divulgarmos os resul-
tados dos questionários com elogios, críticas 
e sugestões para 2009, faremos uma refle-
xão sobre os possíveis temas para o Projeto 
Institucional e teremos a oportunidade de 
esclarecer aspectos de nossa proposta e 
crenças pedagógicas. Não deixem de partici-
par! Ensino Fundamental, dia 24/11, e Edu-
cação Infantil, dia 27/11, ambas às 19h. 
SÁ PEREIRA NA CECÍLIA MEIRELES 

No último sábado, o Coral de alunos da 
Sá Pereira fez sucesso na Sala. A platéia, 
cheia de pais e crianças de todas as turmas 
da escola, vibrou com a apresentação ex-
pressiva e calorosa. Agradecemos a presen-
ça de quem esteve por lá prestigiando o tra-
balho. 

Aproveitamos para reforçar o convite, pa-
ra que venham estreitar laços de amizade e 

curtir o prazer de fazer música em 
Com&Junto. Participem dos encontros desti-
nados a pais de alunos e ex-alunos da Sá 
Pereira, que acontecem todas as quartas 
feiras entre 19h e 21h. A atividade é gratuita. 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Nossa festa de encerramento será no dia 
13 de dezembro, na sala Baden Powell. A 
Educação Infantil pela manhã, o Ensino Fun-
damental à tarde. Em breve enviaremos os 
horários e orientação sobre os figurinos pe-
las agendas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        
FESTIVAL CURTA CINEMA 2008 

As crianças da Ed. Infantil tiveram a opor-
tunidade de receber os produtores de cine-
ma Heverton e Kênia que participaram do 
último Festival Internacional de Curtas do 
Rio de Janeiro. Ao serem indagadas por eles 
sobre qual é o nome dado aos profissionais 
que trabalham com cinema, nossas crianças 
se animaram buscando respostas e uma de-
las veio do Rafael Vicente (TBT), que logo 
se candidatou, levantando seu dedinho e 
dizendo em alto e bom tom: É o cinemista! 

Também aprenderam que para se fazer 
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cialmente para guardar os trabalhos de artes 
que foram expostos na Festa Pedagógica. 
Uma boa oportunidade para compartilhar 
com a família um pouquinho do que foi a-
prendido na escola! 

VAMOS PULAR CORDA!!! 
As crianças da Turma da Música têm se 

divertido muito brincando com a corda no 
pátio da frente. Alguns ensaiam os primeiros 
pulos, no ritmo das ladainhas, outros já são 
craques e tentam ajudar os iniciantes do es-
porte. Agora surgiu uma nova modalidade: 
amarrar as cordas nos brinquedos para se 
balançar ou andar em cima delas! 

Segunda-feira, dia 24, faremos o nosso 
último passeio. Iremos ao Jardim Botânico. 
O lanche será coletivo. 

QUE VOU SER QUANDO CRESCER? 
As crianças da Turma da Mágica estão 

conversando sobre o que gostariam de ser 
quando crescer. Depois de muitos estudos e 
descobertas durante o ano, as crianças têm 
falado com mais clareza sobre o assunto. As 
profissões são muitas: veterinário, engenhei-
ro, professor, malabarista, grafiteiro, traba-
lhos com o computador etc. 

O que é trabalho? Será que existe traba-
lho ruim? Melhor, pior ou mais importante? 
Essas também são outras perguntas que 
estamos tentando responder. 

No dia 24, segunda-feira, iremos à Lagoa 
jogar futebol na quadra que fica em frente ao 
Parque da Catacumba. O lanche será coleti-
vo. 

montagem de um álbum que contará com 
fotos e informações sobre as profissões dos 
pais da turma. Para que nosso livro fique 
completo, precisamos tirar uma foto de cada 
um dos pais. Os que ainda não foram foto-
grafados, favor procurar a Flavinha na hora 
da entrada ou da saída, o mais rápido possí-
vel. O resultado desse trabalho será compar-
tilhado com as famílias num delicioso café 
da manhã, na semana depois do feriado. 
Aguardem a divulgação da data pelas agen-
das. 

No dia 25, terça-feira, iremos à casa da 
Sofia Palatinik(TBM) para conhecermos o 
estúdio de seu pai, Roni, que é cineasta. O 
lanche será coletivo, num piquenique no 
quintal da casa. 
CHUVEIRÃO PARA FÁBRICA 

A Turma da Fábrica anda com muita von-
tade de tomar banho de chuveirão, mas o 
tempo não tem ajudado. Pedimos aos pais 
que mantenham, na mochila, uma toalha e 
roupa de banho, pois assim que o tempo 
esquentar iremos tomar esse tão aguardado 
banho. 

Na próxima terça-feira faremos um pas-
seio ao Jardim Botânico. O lanche será cole-
tivo. 
ALEGRIA NO SALÃO! 

As crianças da Turma da Abelha partici-
param de uma aula no salão da escola, u-
sando diferentes materiais. Dançaram com 
panos e bolas ao som das músicas "O Astro-
nauta" e "Dança labareda", de Ana Moura, 
imitaram astronautas pisando na lua e se 
divertiram com os bambolês. 

Nesta semana as crianças levaram para 
casa uma pasta, pintada por elas, feita espe-

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  
FINALIZANDO 

Estamos na reta final de um ano muito 
produtivo. Envolvidos com avaliações e iní-
cio de preparativos para as festas de encer-
ramento, é natural que alguns comecem a 
antecipar o sentimento de trabalho realizado 
e a necessidade de descanso. Mas isso é 
complicado quando dependemos de todos 
para terminar nossas tarefas e compromis-
sos com capricho e dedicação. Faltas sem 
justificativas sérias, nesse período, prejudi-
cam e atrapalham o processo do grupo. Nas 
próximas semanas, nossa energia vai estar 
voltada para o espetáculo de encerramento. 
Leituras, interpretações, ensaios de música, 
dança e teatro ocuparão nossos dias de tra-
balho. Pedimos aos que, infelizmente, não 
poderão participar da festa de encerramento, 
que avisem com antecedência às orientado-
ras do turno para que possamos nos organi-
zar sem prejudicar o resultado final do traba-
lho das crianças. Lembramos que essa fes-
ta, em nossa escola, tem uma relevância 
pedagógica, que lhe dá um status especial. 
É um momento importante de avaliação e de 
reflexão sobre tudo que pesquisamos, estu-
damos e construímos de conhecimento du-
rante o ano. Algo muito além de uma mera 
comemoração festiva. Dessa forma, a pre-
sença e participação de todos é indispensá-
vel e fundamental para a conclusão da expe-
riência vivida. 
PASSEIO DA F3T 

Na próxima terça-feira, a turma vai visitar 
o Museu Histórico Nacional. O lanche será 
coletivo. 

Turma da Abelha no salão Turma do Carro e a rendeira 



PASSEIO DA F5M 
Convidados por José, pai de Felipe Fari-

na, a F5M fará uma visita à fábrica de lentes 
Zeiss, na próxima quarta-feira. O lanche será 
oferecido pelos anfitriões. 
QUADRINHOS NAS F1 

Os quadrinhos têm feito parte das nossas 
manhãs com força total. As crianças trazem 
de casa, trocam com amigos, deixam no 
cantinho de leitura para todos os momentos 
livres ou de término das tarefas. Aproveitan-
do esse desejo, fizemos uma lista de todos 
os personagens do Maurício de Souza que 
conheciam. Foi um desafio e tanto. Conse-
guimos listar mais de 30 personagens. Des-
cobrimos que o Bidu foi a primeira criação do 
Maurício de Souza. Agora, estamos tentando 
descrever os personagens com suas carac-
terísticas trocadas. 
PROJAC E SEUS MISTÉRIOS 

A Turma do Mistério foi ao Projac na se-
mana passada e teve a oportunidade de co-
nhecer, de perto, diferentes trabalhos: o do 
cenógrafo, do figurinista, do marceneiro, do 
segurança, do ator, do diretor etc . Conhece-
mos duas cidades cenográficas e descobri-
mos como o trabalho do bombeiro é impor-
tante por lá. Em cada cidade cenográfica 
tem um bombeiro para proteger o lugar de 
incêndios. 

Texto coletivo 

CAMILÃO, O COMILÃO 
Nesta semana a turma da Pantera Cor-

de-Rosa começou a ler "Camilão, o comi-
lão". O livro conta a história de um porquinho 
muito simpático e guloso! Na apostila, rece-
bida nesta semana, as crianças terão que 
ajudar o porquinho a resolver alguns proble-

Um senhor, que trabalha lá há cinqüenta 
anos, nos levou ao segundo andar, que é 
espetacular, mostrou todos os fundadores e 
a história da Colombo. Ele nos contou que o 
nome é uma homenagem ao Cristóvão Co-
lombo. 

Rachel, Maria, Marina, Paloma,  
Sofia e Carol - F4MA 

FEIRA NA F3 
Empenhadas na organização da Feira, as 

F3 têm tido a oportunidade de vivenciar di-
versos aspectos de uma atividade comercial. 
Escolher e comprar produtos no atacado, na 
CADEG. Pesar e embalar as mercadorias. 
Decidir uma boa maneira de expô-las, elabo-
rar pregões e cartazes para seduzir os fre-
gueses, estabelecer alguns preços e, princi-
palmente, operar com dinheiro. Fazer troco e 
por que não, pensar em algum lucro, pois as 
crianças já têm algumas idéias e desejos... 
DE BONDE À COLOMBO 

Quarta-feira, nós, da F4T, resolvemos 
seguir os passos do nosso tão conhecido 
Machado de Assis. 

A idéia era conhecer um pouco mais os 
lugares por onde ele andava e se inspirava 
para escrever a maioria de suas obras. 

Chegamos, primeiro, à estação de bondes 
no Largo da Carioca, onde embarcamos pa-
ra Santa Tereza. 

O bonde estava cheio e andamos bem 
apertadinhos. Ficamos imaginando quantas 
vezes Machado passou por isso. 

O passeio foi maravilhoso! Lá do alto po-
díamos ver o centro da cidade. 

Depois, fomos para a Rua Gonçalves Di-
as, lanchar na Confeitaria Colombo. 

Ficamos imaginando o bruxo do Cosme 
Velho lá, com seu livro debaixo do braço, 

F2T no Parque Lage F3M na CADEG 

mas. Todos ficaram tão felizes com o livro e 
com a apostila que disseram: "foi um verda-
deiro presente!" 
PEQUENOS ENTOMÓLOGOS 

"Nós, da F2T, fomos ao Parque Lage. 
Nos sentimos verdadeiros entomólogos. 

Explorando cavernas, lagos, trilhas e, bem 
atentos, observamos muitos insetos e toda a 
natureza ao nosso redor. 

Lá, vimos muitos animais: anfíbios, pei-
xes, mamíferos, aves, aracnídeos, crustá-
ceos e moluscos. Entre toda essa bicharada, 
o que mais chamou nossa atenção foi o ma-
caco, a garça, o mini sapo e um bicho que 
parecia uma lagosta. 

As lupas, binóculos e máquinas fotográfi-
cas nos ajudaram a ampliar nossa visão e 
registrar esse grande momento. 

Depois fizemos um piquenique! 
Nessa hora os macacos apareceram e 

queriam o nosso lanche. Após brincarmos no 
parquinho, fizemos nossa última caminhada 
para explorar um pouco mais esse surpreen-
dente lugar! Foi um passeio muito interes-
sante para o nosso estudo." 

Texto coletivo F2T 

NOS CAMINHOS DE MACHADO 
Na segunda-feira, dia 10/11, pegamos um 

bonde na estação, passamos pelos Arcos da 
Lapa e fomos até Santa Tereza. Lá, desce-
mos e tiramos muitas fotos. Logo depois pe-
gamos o ônibus e fomos até a Confeitaria 
Colombo. Estávamos percorrendo a cidade 
seguindo os passos de Machado de Assis. A 
Colombo é um lugar muito antigo e Machado 
ia sempre lá! 

Quando chegamos, tivemos direito a duas 
delícias e uma bebida. A comida estava mui-
to boa! 
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tomando seu chazinho da tarde. A confeitari-
a era um dos lugares mais badalados da ci-
dade. 

Lanchamos um salgado, um doce e uma 
bebida. A comida continua deliciosa! 

Foi um passeio especial, uma volta no 
tempo para conhecer o jeito machadiano de 
ser. 

Ana, Leonardo, Dora, Cecilia,  
Marina e Breno (F4T) 

POLÍTICA NA F5TB 
Aproveitamos a mobilização em torno das 

eleições e as conversas informais sobre polí-
tica, poder, representação, etc, para assistir-
mos ao filme "A Revolução dos Bichos", da 
obra de George Orwell. Com o filme, muitos 
temas reaparecem, como o lugar ocupado 
pela TV no entreterimento e em seu possível 
uso para a manipulação. 

Para trazer novos elementos à conversa, 
conhecemos, na Apostila de Literatura, uma 
releitura feita por Maurício de Sousa da Ale-
goria da Caverna - que inclui o invento televi-
são como novo elemento para refletirmos. 
Também lemos um fragmento do próprio 
Platão, autor do texto original. Outras tirinhas 
da Mafalda e do Calvin nos deram o que fa-
lar sobre o assunto e é com uma das indaga-
ções da Mafalda que a meninada fará uma 
pequena pesquisa de opinião com adultos e 
crianças. 
UMAS FÉRIAS 

Esta semana a F5M ouviu "Umas férias", 
um conto de Machado de Assis, narrado pe-
lo menino José Martins. 

Depois de alguma conversa em sala, os 
alunos foram convidados a recontar a histó-
ria a partir do ponto de vista de outros perso-
nagens. 

Conheçam a história que deu origem às 
versões super criativas em http://www.
dominiopublico.gov.br/ e vejam, a partir de 
segunda-feira, os textos criados no "site" da 
escola. 
TRABALHO, MUITO TRABALHO 

Encerrado o trabalho de cigarras, com a 
cantoria apresentada, no CantaPueblo, as 
crianças da F5TA iniciaram a semana total-
mente travestidas de formigas. Muita troca 
de idéias e combinações, muita escrita, en-
fim, a mão na massa. 

Andam muito ocupados, buscando a ex-
pressão de seus mais íntimos sentimentos 
para a confecção das capas de seus livros-
lembranças-despedidas. Chegou a hora de 
tirar do baú de recordações fotos dos tem-
pos da Pereirinha, desenhos antigos, primei-
ras palavras escritas, os primeiros números, 

os primeiros eventos, que possam revolver e 
avivar suas memórias. Os textos - pequenas 
autobiografias - geralmente carregados de 
muita emoção, discorrem sobre a "Minha 
vida na Sá Pereira", e trazem à tona profes-
sores, auxiliares e muitos amigos. "Minha 
vida..." promete lembrá-los, pela vida afora, 
seus momentos de franco desenvolvimento 
e intensa alegria nesta escola que os aco-
lheu com tanto carinho e por tanto tempo. 
PÁTIO SOBRE RODAS 

As crianças se divertiram no Pátio sobre 
Rodas com seus skates, patinetes e patins 
equilibraram-se e cumpriram o circuito que, 
desta vez, continha placas de trânsito. 

Batidas, ultrapassagens perigosas e ou-
tros exemplos de desrespeito às leis de trân-
sito causavam multas cuja cobrança era a 
suspensão temporária do uso do brinquedo. 
Foram manhãs e tardes de muita farra no 
Pereirão! 
PROJETO NA F5TB 

Continuando o nosso projeto e, para inau-
gurar a apostila de mecânica, a meninada foi 
convidada a pensar nos avanços tecnológi-
cos fazendo uma retrospectiva do que lemos 
em "História das invenções". 
O Foguete 
Era um dia especial 
mas não era o natal 
 

Alguém o foguete inventou 
E sonhos realizou 
 

um belo dia foi esse 
não havia quem o descrevesse 
 

mecanismo poderoso 
e muito milagroso 
 

Se homens da caverna o vissem 

de bocas abertas iam ficar 
 

quando o homem além do céu voou 
viu as estrelas, a lua, e comemorou. 

Sofia (F5TB) 

PASSEIO DE FORMATURA 
Não é preciso lembrar que o passeio está 

chegando. Todas as crianças estão com a 
data, horários e outros detalhes de cor. Po-
rém um detalhe que só depende dos pais 
precisa ser considerado. Só poderão embar-
car as crianças que entregarem cópias dos 
documentos de identidade (certidão ou car-
teira) autenticados. A exigência é da Polícia 
Rodoviária. Não poderemos abrir exceções. 
Por isso, quem ainda não providenciou, cor-
ra! 

DE TODOS 
TEATRO EM FAMÍLIA 

Fernanda da F2M, Leonardo da TCT e 
seus pais, Marco e Marta, encerram a tem-
porada em cartaz no Espaço Cultural Sérgio 
Porto, no Humaitá, domingo. Os dois espetá-
culos que encenam são inspirados em textos 
de Clarice Linspector, "Perto do Coração 
Selvagem" (para adultos), de sexta a domin-
go, às 20h e "O Mistério do Coelho Pensan-
te" (para crianças), sábado e domingo. Não 
percam essa última oportunidade. 
ACHADOS E PERDIDOS 

Julia Amorin procura um arco vermelho, 
grosso, e com um laço. 

18  MANUELA VALLE A DOS SANTOS    F3M 
19  ANA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX 
19  ANTONIO NEVES SAAD                     F2M 
20  TANIA MARIA P SIMOES VELOZO    PRO 
21  LUNA GONÇALVES DIAS                  TCM 
22  JULIA MOREIRA AGUIAR DE BRITO  TCT 
22  TOMAS CORTES BARTHOLO             F3T 
23  CLARA BUARQUE DE FREITAS          F4T 
23  CLARA LEITE SCHMIDT                      F2T 
24  SOFIA PAIVA POUGY                       F5TB 
24  BRUNA ZOBARAN STARETZ              F2T 
24  EDUARDO FERREIRA VERGARA     TCM 
25  ANTONIA DE ARRUDA QUINTILIANO F3T 
26  HELENA LEITE GUIMARAES REGO  F1M 
26  JAILTON DOS SANTOS                     AUX 
27  LEON CABRAL COSER                     F5TA 
28  GABRIEL EYER P DE OLIVEIRA      F4MA 
30  LEONARDO METZLER PEREIRA       TCT 


