
trabalha na areia usa um isopor. Disse, 
também, que gosta de ser sorveteiro por-
que pode se relacionar com as crianças. 
Contou que morava no Ceará e veio para 
o Rio de Janeiro para trabalhar de gar-
çom, depois é que ele escolheu ser sorve-
teiro. Nós tomamos picolé de fruta, brinca-
mos na areia, fizemos uma piscina, procu-
ramos tesouros, monstros dágua e até 
encontramos uns fósseis." 

Texto coletivo 

JARDIM BOTÂNICO 
Numa tarde fresquinha e agradável, a 

Turma da Fábrica foi passear no Jardim 
Botânico. No caminho até o parquinho, a-
preciamos a natureza, brincamos de 
"Bento que bento é o frade" e fizemos pe-
quenas corridas por esse espaço tão convi-
dativo. Depois do delicioso piquenique, 
brincamos bastante no parquinho. Balanço, 
gangorra, escorrega, pique e muito mais 
possibilitaram momentos de interação e 
muita alegria entre o grupo. Certamente, 
guardaremos na lembrança esse e muitos 
outros dias felizes ao lado dos amigos. 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Não foi fácil marcar um horário que 
conseguisse atender às reivindicações 
dos que nos procuraram com antecedên-
cia, com pedidos especiais, para que pu-
dessem participar da festa. Portanto, o 
horário que publicamos agora é definitivo. 
Esperamos, do fundo do coração, que to-
dos possam estar presentes. 
 

Educação Infantil - 9h30. 
Ensino Fundamental manhã - 11h30. 
Ensino Fundamental tarde - 14h. 
 

Estamos todos muito envolvidos e ani-
mados com os preparativos. As sugestões 
para as fantasias já foram encaminhadas 
pelas agendas. Qualquer dúvida, entrem 
em contato, na Pereirinha, com a Paula, 
Vanessa ou com os próprios professores. 
No Ensino Fundamental, Jade, Cecília ou 
Andréa Travassos também estarão dispo-
níveis para ajudar. 

Na sessão do Ensino Fundamental se-
guem as orientações e solicitações da Es-
cola para o dia do Ensaio. A leitura cuida-
dosa é muito importante. 

BIBLIOTECA 
Nas duas últimas semanas de aulas 

estarão suspensos os empréstimos. Espe-
ramos que todos possam colaborar com a 
organização de nosso acervo, verificando 
em casa se existem exemplares da escola 
a serem devolvidos. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

BOLETOS TCM 
Pedimos desculpas aos pais da Turma 

da Abelha (TCM) pela cobrança indevida 
de R$ 21,00 no boleto de 12/2008. Por 
engano, cobramos um passeio da TCT. 
Novos boletos foram enviados para a 

TCM. Favor desconsiderar o anterior e 
cuidado para não pagar duas vezes. Se já 
houver sido pago, por favor, dirija-se à 
secretaria. 

POSTO VI E PEIXE ASSADO 
A Turma da Lua fez um agradável pas-

seio ao Posto VI, em Copacabana. Lá, 
conversamos com o Moiséis, que é pesca-
dor. Ele contou um pouco sobre o seu tra-
balho e nos mostrou dois objetos impor-
tantes de seu ofício: barco e rede. Depois 
de saborearmos um lanche gostoso, nos 
divertimos muito brincando na areia da 
praia. Inspirados pelo passeio, fomos até 
a peixaria da Cobal comprar um peixe, 
mas, ela estava fechada. Não teve proble-
ma! No dia seguinte a Sueli comprou e 
assou um saboroso peixe para as crian-
ças. Uma delícia! 

TURMA DA FESTA NA PRAIA 
"Nós fomos à praia do Leme e conhe-

cemos um sorveteiro chamado Sr. Manu-
el. Ele tem uma carrocinha para vender o 
sorvete que ele pega na fábrica. Ele ven-
de picolé na calçada, pois o sorveteiro que 
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“Nós, da Turma da Música, fizemos um 
passeio ao Jardim Botânico. Vimos um 
lago com chafariz e as palmeiras imperi-
ais. Depois visitamos o jardim sensorial e 
vimos muitas plantas que podíamos tocar 
e cheirar. Também vimos a estufa de 
plantas carnívoras que têm uma bolsinha 
para prender os insetos. Depois fomos 
lanchar e brincar no parquinho. O passeio 
foi uma aventura sensacional!” 

Turma da Música 

CHOVE CHUVA! 
As crianças da Turma da Abelha estão 

super envolvidas com o novo profissional 
que estamos pesquisando e que possui 
um trabalho muito importante: o meteoro-
logista. Aproveitamos para montar nossa 
coreografia para a festa de final de ano, 
motivados por essa profissão. 

Nesta semana, tam-
bém conhecemos o-
bras do pintor William 
Turner e apreciamos 
suas pinturas com pes-
cadores em alto mar, 
em dias chuvosos. De-
pois fizemos um traba-
lho de artes usando 
aquarela e colagem, 
inspirados nesse artis-
ta. 

MAGIA DO CINEMA 
Fomos conhecer o tra-
balho do pai da Sofia, e 
qual não foi a surpresa 
das crianças quando 

FARRA NO LANCHE! 
Infelizmente a Turma da Mágica não 

pôde passear na segunda-feira por causa 
da chuva. Em compensação, o lanche foi 
uma farra! Construímos uma cabana e 
fizemos um piquenique com o lanche cole-
tivo do passeio. As crianças adoraram! 
Está indo para casa o Álbum do Circo que 
a turma fez no primeiro semestre! 

A RENDEIRA E A TURMA DO CARRO 
As crianças fecham o projeto "Trabalho" 

com músicas, histórias e poesias com a 
toada Rendeira. Numa grande alegria, 
produziram trabalhos de artes com capri-
cho. Na próxima semana, apreciem uma 
pequena exposição das produções de 
nossos pequenos no mural da escola. 

UM GRANDE PASSEIO! 

descobriram que ele trabalha e mora na 
mesma casa. No primeiro andar fica seu 
ambiente de trabalho, com sua sala secre-
ta! Fomos convidados a conhecer e brin-
car lá dentro. É nesse espaço que ele rea-
liza suas mágicas cinematográficas. Roni 
nos contou que ele transforma desenhos 
em filmes animados. Saímos da sala es-
cura para assistir a uma animação do Pica 
Pau em película. E a Turma do Bombeiro 
foi tocada pela magia do cinema. Fize-
mos, também, um "tour" pela casa, com 
direito a brincadeira no quarto da Sofia, 
lanche coletivo na sala e farra na cama 
dos pais da amiga! Foi uma manhã muito 
especial e divertida. Na próxima terça-
feira receberemos a visita de Ricardo, pai 
da Úrsula. Pedimos que as crianças che-
guem cedo nesse dia, pois o encontro es-
tá marcado para as 8h. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

ENSAIO GERAL 
O ensaio geral para a festa de encerra-

mento está marcado para sexta -feira, dia 
12, véspera do grande dia. Para aprovei-
tarmos melhor o tempo, como no ano pas-
sado, vamos precisar da colaboração dos 
pais. 

O turno da manhã virá para a escola no 
horário normal, mas a saída será no tea-
tro. Isso quer dizer que os pais precisarão 
se organizar para buscar as crianças às 
12h15 na sala Baden Powell. 

O turno da tarde será ao contrário. En-
trada às 12h45 na Sala Baden Powell e 

Turma da Mágica no piquenique sem passeio No estúdio de Roni, pai da Sofia, Turma do Bombeiro (mais fotos no “site”) 

Turma da Música no Jardim Botânico (mais fotos no “site”) 



saída normal, na Escola, às 17h30. 
As crianças que utilizam a Transcidade 

ou outra transportadora precisam entrar 
em contato para saber se o serviço pode-
rá ser mantido mesmo com essa alteração 
de endereço. 

Sabemos que não é fácil alterar a rotina 
das famílias, mas o motivo merece o sa-
crifício. Essa experiência prévia é de fun-
damental importância para que nossos 
atores e dançarinos tomem consciência 
dos seus deslocamentos dentro de um 
espaço pouco ou nada familiar, se reposi-
cionando e se reorganizando para que o 
espetáculo que preparam, com tanto em-
penho, possa ter o sucesso que deseja-
mos. 

MEDIDAS NAS F1 
Nesta semana exploramos as diversas 

formas de medir. 
Brincando, perguntamos como podía-

mos medir nossa sala. Foi um grande de-
safio! Usaram o dedinho, a barriga, o pé, o 
braço e até a cabeça! Depois de muita 
conversa chegamos à medida padrão e, 
agora, com um barbante de 1 metro, as 
crianças estão medindo tudo que têm von-
tade! 

Aproveitamos para conhecer a balança 
e todos se pesaram, comparando essa 
medida com a dos amigos e com a de ou-
tros objetos. Aprenderam a arrumar os 
objetos observando a ordem crescente de 
suas medidas. E responderam prontamen-
te ao desafio: O que "pesa" mais, 1 kg de 
algodão ou 1 kg de chumbo?" 

crianças das F4 ficaram muito interessa-
das com os primeiros estudos de frações 
realizados a partir da análise das peças 
do Tangram e da leitura de trechos do li-
vro "Aritmética da Emília", de Monteiro 
Lobato. 

Os estudos despertaram tanto a curiosi-
dade das crianças que na F4T até surgiu 
uma poesia entre os registros sobre o as-
sunto. 
 

Fração é um pedaço 
Do chocolate que dividi 
A fração divide 
um inteiro 
Do inteiro 
um pedaço, 
uma fração 
Logo mais não tenho 
um inteiro 
Do chocolate que parti 
Logo mais tenho 
frações 
pedaços 
divididos 
Do chocolate que comi 

Nina F4T 

PASSEIO AO RIO ANTIGO 
“A F4MB estudou Machado de Assis. 

Para completar nosso estudo, fomos co-
nhecer Santa Teresa e andar, como Ma-
chado fazia, de bondinho. 

Santa Teresa fica num morro cheio de 
casas antigas com ruas de pedras e ladei-
ras. Para completar, lanchamos na Con-
feitaria Colombo, que é imensa, antiga, 
com muitos espelhos e que fica no Centro 

F2M prepara o Mercado Sá Pereira F5TA preparando a Festa de Encerramento 

MERCADO SÁ PEREIRA 
Na próxima semana nosso mercado 

abrirá suas portas. 
As turmas de F2 já organizaram quase 

tudo! Separaram as embalagens pelas 
seções, atribuíram preços para as merca-
dorias e ainda criaram encartes repletos 
de muitas ofertas! 

Os pequenos de F1 também já estão se 
preparando para as compras. Com dinhei-
ro "faz de conta" todos irão ter a oportuni-
dade de comprar, vender, fazer estimati-
vas, pensar em valores e dar troco. 

Com certeza será um dia divertido e 
inesquecível para todas as crianças. 

RISADAS NO PEREIRÃO 
As crianças de F3T se divertiram nos 

últimos dias com dois jogos: 
"Bumbumrundynha", uma adaptação do 
queimado, sem divisão de times, e "Pique-
bandeira do silêncio", no qual puderam 
perceber que, além da voz e dos sinais, 
também é possível a comunicação através 
das palmas e batidas no chão. 

UMA MANHÃ NO MUSEU 
Entre múmias, ossadas de dinossauros, 

baleia de 32 metros e animais empalha-
dos da fauna brasileira, a F3M visitou o 
Museu Nacional de História Natural, anti-
ga residência da Família Real. Nesse Pas-
seio fomos guiados por Helena Werneck, 
ex-aluna da Sá Pereira. (fotos no “site”) 

FRAÇÕES 
Nas últimas aulas de Matemática as 
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da Cidade. Nosso passeio deu uma idéia 
de como era o tempo de Machado de As-
sis.” (fotos no “site”)  

Thiago Azevedo F4MB 

MUITA ALEGRIA NA RETA FINAL! 
A F5TA está vivendo um momento mui-

to especial. Além das emoções diárias 
com o restinho de Sá Pereira que ainda 
falta para viver, aparentes na choradeira 
durante o Coral, ainda pintam palavras 
que farão parte de uma produção da festa 
de encerramento. Muito compenetrados, 
com a consciência de que o ano ainda 
não acabou, fazem os retoques finais em 
seus cadernos e textos, revendo o que 
ainda falta colocar em dia. 

A leitura de "A volta ao mundo em oi-
tenta dias" está sendo finalizada e será 
acompanhada pelos desenhos das últimas 
cenas da história. No início do livro, fize-
mos uma releitura gráfica das cenas inici-
ais, expostas no quadro da sala de aula. 
O trabalho com a imagem é para reforçar 
a idéia de que é possível escrever uma 
história textual ou imagética. 

No mais, a contagem regressiva insiste 
em acelerar o passo e, como diz Sofia 
Pougy, da F5TB, "eu pisco e o tempo pas-
sa". (fotos no “site”)  

LITERATURA NA F5TB 
“A meninada se esbanjou de tanto en-

cantamento com O Gato Malhado e a An-
dorinha Sinhá, de Jorge Amado. 

O livro conta a história de um gato que 
se apaixona por uma andorinha; trata-se 
de um amor proibido, como a história de 
"Romeu e Julieta". É um livro muito legal e 
recomendado para todas as idades." 

Irene F5TB 
 

Não perca, no mural de entrada da es-
cola, os vários convites à leitura do livro e 
os finais inusitados, criados pelas crian-
ças, para o desfecho desse romance. 

Confira no site o convite produzido pelo 
Joaquim! 

Também estão disponíveis os diversos 
números do Grito do Pica-Pau Amarelo, 
produção semanal da turma. 

PASSEIO DE FORMATURA 
Amanhã as turmas de Quinto Ano em-

barcam rumo à Fazenda da Serra, pontu-
almente, às 7h. Ninguém pode se atrasar! 
A farra promete! Tragam apenas o essen-
cial (vide circular enviada anteriormente). 
Não esqueçam de levar uma lista para 
ajudar na conferência da bagagem na ho-
ra da arrumação para o retorno. CDs com 
suas músicas prediletas e brinquedos que 
possam ser usados coletivamente serão 
bem vindos, desde que cada um se res-
ponsabilize pelo que levou. Se o tempo 
continuar instável a capa de chuva tam-
bém pode ser útil. Ninguém precisa trazer 
dinheiro. Todas as despesas estão incluí-
das. Uns biscoitinhos para mastigar no 
ônibus na ida também são providenciais, 
principalmente para aqueles que não con-
seguem tomar um bom café tão cedo. A 
viagem é sem paradas! Queremos apro-
veitar ao máximo as horas que estaremos 
por lá, comemorando esse tempo bom 
que estivemos juntos e as amizades que 
fizemos. 

O retorno está previsto para às 18h. 
Mas quando estivermos chegando as cri-
anças começarão a ligar avisando. Fi-
quem atentos aos seus celulares. 

LENTES NA F5M 
Agradecemos a José, pai do Felipe Fa-

rina, a oportunidade de visitar a fábrica de 
lentes Carl Zeiss Vision na última quarta -
feira. 

Foi uma aula passeio de qualidade, no 
fechamento do nosso projeto História das 
Invenções. 

Durante o "tour" pela fábrica, que só faz 
lentes oftálmicas e fica em São Cristóvão, 
vimos todo o processo de produção de 
uma lente de grau. Mas descobrimos que 
a Zeiss também faz lentes para câmeras 
fotográficas, microscópios e ficamos sa-
bendo que até a lente do telescópio Hub-
ble é uma Zeiss legítima. 

Os funcionários que nos receberam 
pensaram em todos os detalhes com cari-
nho. O mesmo carinho que José nos dedi-
cou com o convite. 

As duas próximas semanas serão de 
muito empenho: tentaremos finalizar a lei-
tura dos livros, encerrar o projeto História 
das Invenções, concluir e arquivar as a-
postilas e fichas e organizaremos os ma-
teriais que serão levados para casa. Não 
faltem! Será um momento importante do 
nosso trabalho. (fotos no “site”) 

DE TODOS 
A HISTÓRIA DE ROMEU E JULIETA 

Marjorie, mãe da Julieta (TCM), reco-
menda a peça "A História de Romeu e Ju-
lieta" com texto e direção de João Batista, 
no teatro Oi Futuro. Fica registrada a dica 
para um bom programa de férias! 

ACHADOS E PERDIDOS 
Ana Beatriz (F1M) perdeu um par de 

argolas prateadas na escola. Por favor, 
quem encontrar, deixe na secretaria. 
 

Guilherme Intrator (TAT) perdeu uma 
blusa da escola. Se alguém encontrar, 
favor entregar na secretaria. 

PRIMAVERA DOS LIVROS 2008 
Roberta Miller, mãe da Clara (F2M), 

convida a todos a visitarem a Primavera 
dos Livros neste final de semana nos Jar-
dins do Museu da República. São mais de 
3.000 livros oferecidos com desconto de 
até 40%. Todos os professores e bibliote-
cários que apresentarem comprovante 
ganharão descontos de 50% na compra 
de livros. 

Este ano, o Espaço Infantil funcionará 
de 10h às 19h, com atividades de incenti-
vo à leitura. No sábado, às 12h, haverá 
palestra do teólogo Leonardo Boff para o 
público infanto-juvenil sobre o Natal. 

1    CAMILA SANDOVAL DE ANDRADE  PRO 
1    DEISE LUCE OLIVEIRA DA SILVA      AUX 
2    DANILO TERRY WETTREICH           F5TA 
3    THEO DALMASO KUSSAMA              F1M 
4    SOFIA MORENA TEIXEIRA COELHOTDM 
5    MARINA RIBEIRO VISCONTI             AUX 
 


