
cação Infantil já estão publicados no "site" 
da escola. Estamos trabalhando na tenta-
tiva de conseguir publicar os do Ensino 
Fundamental ainda antes do encerramen-
to das aulas. Esperamos que todos se de-
diquem à sua leitura com o mesmo cari-
nho e interesse que dedicamos à sua pro-
dução. Para nós, são o registro da histó-
ria, da memória, do caminho coletivo, 
construído por cada grupo e pela institu i-
ção como um todo. Trazem o desenrolar 
dos projetos e das conquistas de cada 
turma. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

CHUVEIRÃO PARA TODOS 
Como o sol resolveu aparecer, que tal 

deixar uma roupa de banho e uma toalha 
na mochila até o final das aulas? Aprovei-
taremos os dias mais quentes para nos 
despedirmos dos últimos dias de 2008 na 
escola do jeito que nossas crianças gos-
tam: brincando muito com água e com os 
amigos! 

DESPEDINDO-SE DO MAR! 
Nas últimas semanas, a Turma da Lua 

PARA TODOS 
QUEM DESEJA AJUDAR? 

Como todos já estão sabendo, Santa 
Catarina está em estado de calamidade 
pública. 

Resolvemos mobilizar nossos alunos e 
suas famílias para ajudar a Operação de 
Apoio às vítimas das enchentes, ocorridas 
em Santa Catarina, recolhendo as doa-
ções na escola e enviando para o 1º GBM 
do Humaitá. 
MATERIAIS ÚTEIS: 

• Fralda descartável (pacote); 
• Absorvente (pacote); 
• Água mineral; 
• Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, 

óleo de soja, açúcar, pó de café, macar-
rão e leite em pó); 

• Produtos de limpeza (sabão em pó, clo-
ro, sabão em barra, balde); 

• Higiene pessoal (creme dental, sabone-
te, escova dental, papel higiênico); 

• Roupas (casacos, calças e camisas uni-
sex e roupas de crianças); 

• Sapatos, chinelos, sandálias (aos pares, 
amarrados uns aos outros) 

 

Nosso achados e perdidos ficará ex-
posto até o dia dos plantões. O que conti-
nuar sem dono será incorporado às doa-
ções. 

PLANTÕES 
Depois do término das aulas, a equipe 

de professores atenderá aos pais num 
encontro particular com cada família inte-
ressada. 
Educação Infantil: dia 15, de 8h às 12h45. 
Ensino Fundamental: dia 16, de 8h às 12h 
pessoal da manhã e de13h às 17h pesso-
al da tarde, exceto F5TA. 
F5TA: dia 17, no mesmo horário. 

O objetivo é, numa conversa breve, fa-
zer uma avaliação final do ano. Para isso, 
por favor, façam o agendamento na secre-
taria. 

AVALIAÇÕES 
Na próxima semana serão enviados os 

relatórios individuais da Educação Infantil, 
dos Primeiros, Segundos e Terceiros A-
nos do Ensino Fundamental, e os boletins 
dos Quartos e Quintos Anos. Eles repre-
sentam um recorte de uma avaliação pro-
cessual que busca ter as famílias como 
parceiras. Os relatórios de grupo da Edu-

Informe Semanal nº 573 
5 de dezembro 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 

Alegria na água da Turma da Mágica e da Fábrica 



e filhos aqui na escola. Será na próxima 
terça feira, às 8h. Enviaremos pelas agen-
das a contribuição, para a mesa, de cada 
família. 

FLORES NA FESTA 
Depois de um delicioso passeio à praia 

e de conhecer um pouco da profissão do 
sorveteiro, a Turma da Festa está pesqui-
sando o ofício do jardineiro, profissional 
escolhido para ilustrar a nossa dança na 
festa do final de ano. Apreciamos algumas 
obras da artista plástica Beatriz Milhases, 
com pétalas secas e recortes de flores de 
diferentes tamanho. Esse tema tem en-
cantado as nossas crianças! Pedimos aos 
pais que nos enviem, na próxima terça-
feira, uma flor natural para que possamos 
compor um buquê para uma atividade de 
artes. 

BRINQUEDOS DE SUCATA 
Nem a chuva desanimou as nossas 

"abelhinhas" que continuam produzindo 
sem parar! Com muita dedicação e criati-
vidade as crianças da Turma da Abelha 
inventaram diferentes brinquedos usando 
sucata e colagem. O resultado gratificou 
bastante a garotada. 

ALEGRIA NA ÁGUA! 
Finalmente as turmas da Fábrica e da 

Mágica conseguiram tomar o banho de 
chuveirão. Passados tantos dias de céu 
nublado e chuva, o sol apareceu e as cri-
anças não perderam tempo. Com baldes e 
panelinhas brincaram até cansar e se re-
frescaram numa gostosa farra! Depois, as 
energias estavam recarregadas para ca-
pricharmos nos ensaios da nossa festa do 
final de ano. 

SUBO NESSE PALCO 
Motivada pela música "Palco", que está 

sendo ensaiada para a nossa apresenta-
ção no final do ano, a Turma da Música 
assistiu a vários clipes do Gilberto Gil, a-
companhado de pequenas histórias de 
sua vida pessoal e profissional. Mostran-
do-se cada vez mais integrado e alegre, o 
grupo está mobilizado com o projeto final 
e se prepara, com muito entusiasmo, para 
encerrar o ano. 

pesquisou sobre o fundo do mar e a ativi-
dade do biólogo e do pescador. Através 
de diferentes suportes, conhecemos um 
pouco mais a respeito do fascinante uni-
verso marinho. Nas salas de artes os pe-
quenos capricharam em suas composi-
ções e o resultado pode ser visto no mural 
da escola. Empolgados com os ensaios 
para a festa de encerramento, aproveita-
mos para assistir a alguns episódios de 
um marinheiro famoso, o Popeye. 

GARIS NA TURMA DO CARRO 
Os pequenos queridos da Turma do 

Carro estão curtindo muito a homenagem 
que farão aos garis da nossa cidade. Nos 
ensaios para a festa, a música "Varre, var-
re, vassourinha", interpretado por Morais 
Moreira, tem trazido muita emoção para 
todos. As crianças brincam felizes com 
suas vassourinhas varrendo e cuidando 
da limpeza da escola, com graça e des-
contração. 

FINALIZAÇÃO DO PROJETO 
Para encerrar os encontros com os 

"pais-profissionais", a Turma do Bombeiro 
recebeu suas últimas visitas. Olivia e La-
rissa, advogadas e mães de Sofia P.
(TBM) e Júlia(TBM), nos falaram das re-
gras e normas que regem nossas vidas e 
convivência social. Aproveitaram para fa-
lar, também, das regras de casa e da es-
cola. Dessa maneira elas conseguiram 
explicar um pouco sobre seus trabalhos, 
que é o de fazer valer as leis para que as 
pessoas possam conviver pacificamente. 
Larissa leu uma poesia da Ruth Rocha 
sobre os direitos das crianças. Depois as 
crianças foram convidadas a desenhar 
sua brincadeira preferida em uma camise-
ta que as visitantes trouxeram de presente 
para cada um dos nossos pequenos. 

Depois foi Ricardo, pai da Úrsula, enge-
nheiro, que trabalha na Petrobrás cuidan-
do dos dutos por onde passa o petróleo. 
Ele nos mostrou alguns vídeos que ilustra-
vam o surgimento do petróleo, suas pri-
meiras formas de uso e também nos mos-
trou como são feitos os reparos quando a 
tubulação apresenta defeitos como amas-
sados, rachaduras etc. Foi com muita curi-
osidade e alegria que a Turma do Bombei-
ro recebeu seus convidados especiais. 
Para comemorar e encerrar esse projeto 
combinamos um café da manhã para pais 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                  

ENSAIO GERAL 
Como publicado no último Informe, o 

ensaio geral para a festa está marcado 
para sexta-feira. Para aproveitarmos me-
lhor o tempo, como no ano passado, va-
mos 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, Av. N.S. de 
Copacabana, 360. 

O turno da tarde será ao contrário. En-
trada às 12h45 na Sala Baden Powell e 
saída normal, na Escola, às 17h30. 

As crianças, da manhã, que utilizam a 
Transcidade ou outro transporte precisam 
entrar em contato para saber se o serviço 
poderá ser mantido mesmo com essa alte-
ração 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 do palco 
para que o espetáculo que preparam, com 
tanto empenho, possa ter o sucesso que 
desejamos. 

ORGANIZANDO 
É hora de fechar o ano e de se organi-

zar. Nos próximos dias os materiais irão 
para casa. É uma oportunidade para rever 
muitas páginas que contam a história do 
ano letivo mas, também, de avaliar o que 
será guardado e o que será descartado. 
Não se esqueçam que muitos materiais 
poderão e deverão ser reutilizados no pró-
ximo ano, como os dicionários, o Atlas, o 
fichário com divisórias, as pastas 
(portifólio de artes e coral) e os materias 
individuais. 

TRIBOS 
Nesta semana as turmas da manhã fi-

zeram sua última Tribo do ano queimando 
os desejos registrados no nosso primeiro 
encontro, em março. Muito concentrados, 
numa roda, comemoramos a realização 
dos desejos de todos e os tantos dias pas-
sados juntos neste ano de 2008. 



PRESENTES DAS F2 PARA AS F1 
Foram dois encontros deliciosos entre 

as turmas de F1 e F2 dos dois turnos. 
Em duas grandes rodas as F2, com 

muita alegria, presentearam os pequenos 
de F1 com exemplares do Almanaque que 
fizeram. Numa animada conversa os 
"grandes" explicaram os desafios e brinca-
deiras e ainda finalizaram as tantas e di-
vertidas histórias. Os "pequenos" leitores 
e escritores da escola saíram felizes e ani-
mados para solucionar os desafios. 

O segundo encontro foi no "Mercado". 
Com bolsas e dinheiro as crianças de 

F1 fizeram suas compras e as de F2 preo-
cuparam-se em atendê-las com cordialida-
de e sem deixar de cuidar do troco. 

Chegando ao final do ano, a saudade já 
começa a apertar. Para comemorar um 
ano tão gostoso, e de tanta alegria, nada 
melhor do que um lanche coletivo! Na pró-
xima terça-feira, F1M e F1T. 

SAUDADE 
A F2T vem sentindo saudade da Lena, 

que se acidentou e precisou ausentar-se 
nas duas semanas passadas. Num tombo 
bastante sério, Lena machucou um dos 
pés e precisou de repouso para se recu-
perar. Esperamos que ela logo esteja bem 
e de volta. Mesmo assim, com muito em-
penho, a turma se organizou para a pro-
dução do mercado. O grupo, dizem os 
professores que o acompanha, está de 
parabéns. 

posta era irresistível! 
Nós começamos a ler e fomos lendo, 

lendo e percebemos a linguagem rica do 
escritor Jorge Amado. 

O livro é tudo de bom! Conta a história 
de um amor proibido entre o Gato Malha-
do, odiado por todos, e uma bela e jovem 
andorinha, amiga de todo mundo. 

Eles se conhecem em plena primavera 
e a partir disso vão tendo muitas conver-
sas e encontros durante as quatro esta-
ções. 

A leitura está nos inspirando na escrita 
de textos ainda mais elaborados. 

Nós ainda não sabemos o final da his-
tória, mas já podemos imaginar que vão 
se casar e, apesar das diferenças, serão 
muito felizes. Será!? 

Gustavo, Cecilia e João F4T 

Presente do Almanaque da F2M à F1M Picolés com o lucro da feira da F3M 

A RECOMPENSA DO TRABALHO 
As crianças da F3M provaram o gosti-

nho do lucro no projeto da Feira Livre. 
Brindamos com deliciosos picolés Itália. 

E viva nossa Feira! 

VISITA NA F3T 
Na última quarta-feira, Adriana e Thia-

go, mãe e irmão da Duda, visitaram a 
F3T. Dentista, ela veio falar sobre as bac-
térias "boazinhas" e outras nocivas à saú-
de. Depois mostrou uma técnica eficiente 
de escovação dos dentes. 

DE GABEIRA PARA F3T 
"Oi, crianças do terceiro ano da Escola 

Sá Pereira. 
Recebi, através da mãe do Pedro, to-

das as cartas escritas por vocês. 
Eu adorei! 
Agradeço pela grande torcida! 
Vocês escreveram coisas muito impor-

tantes e eu vou lembrar sempre das dicas 
e conselhos que me enviaram! 

Sei que estão curiosos em saber qual o 
meu time de futebol. Bom, eu sou flamengo. 

Um abraço forte em cada um de vocês, 
na professora e na coordenadora." 

Fernando Gabeira 

SOBRE O GATO MALHADO  
E A ANDORINHA SINHÁ 

Nós, da F4T, estamos lendo o livro "O 
Gato Malhado e a Andorinha Sinhá" por 
sugestão da F5TB. Eles fizeram um traba-
lho muito interessante sobre o livro que 
ficou exposto no mural da escola. A pro-



Aniversários 
de 8 a 14/12 

MACHADO DE ASSIS 
Para finalizar as homenagens a Macha-

do de Assis, as turmas de F4 prepararam 
um mural de variedades sobre o escritor 
de quem estiveram tão próximas neste 
semestre. Através de contos, livros, notí-
cias, biografias, exposições e passeios, 
conheceram muito de sua vida e obra e se 
inspiraram para a criação de textos, ima-
gens, caricaturas e informações que todos 
podem ver no mural da entrada. 

ARTES NAS F4 E F5 
As crianças de F4 e F5 estão organi-

zando seus portfólios com os trabalhos de 
artes realizados durante o semestre. Co-
mo muitos foram feitos em grupos, alguns 
foram fotografados e impressos para que 
todos pudessem ter um registro da produ-
ção. Pedimos aos alunos das F4 que 
mantenham seus trabalhos na pasta, que 
deverá retornar no próximo ano. Assim 
poderão dar continuidade a essa constru-
ção. Aproveitamos para convidar as famí-
lias a visitarem a exposição "A Aventura 
do Trabalho", composta por mais de uma 
centena de profissionais modelados pelas 
turmas, que será inaugurada na terça-feira 
próxima e ficará no Céu Pereira até o dia 
do Plantão. O trabalho Animagran, anima-
ção realizada pelas F4 com o antigo jogo 
oriental, também poderá ser apreciado pe-
los visitantes, na mesma ocasião. 

DEVOLVENDO DOCUMENTOS 
As crianças de F5 estão levando, hoje, as 

certidões autenticadas que solicitamos para 

a viagem de formatura. Agradecemos a 
compreensão e colaboração de todos. 

PASSEIO DE FORMATURA 
Sol e chuva, viagem de formatura. Pi-

que-bandeirão, balanço, futebol na lama, 
dança, sinuca, totó, comida caseira, sau-
na, piscina e "cachoeira". A viagem foi um 
sucesso, uma experiência para guardar 
para sempre na lembrança. 

UM LUGAR ESPECIAL NA F5TB 
Monteiro Lobato ocupou um lugar espe-

cial ao longo desses dois anos, inspirando 
uma série de propostas. Encerramos o 
nosso trabalho com uma publicação de 
contos inspirados nas diversas obras do 
autor. A meninada produziu tais histórias 
num caderno coletivo no ano passado. 
Este ano o revisamos - relendo as histó-
rias, ampliando, transformando. Cada cri-
ança elegeu um de seus textos para a 
composição dessa publicação que, agora, 
levam de lembrança. 

FIM DA VIAGEM NA F5M 
A Volta ao Mundo em 80 dias chegou ao 

fim na terça-feira. Isabel, mãe de Pablo, 
preparou uma despedida especial para a 
aventura criada por Julio Verne: uma apre-
sentação com imagens e um pouco da his-
tória de Paris (cidade do escritor) e de Lon-
dres (cidade de Fíleas Fogg, personagem 
principal) daquela época. Quase prontos 
para finalizar a viagem pela Aventura do 
Trabalho, ensaiamos muito e ocupamos o 
restante do nosso tempo finalizando leitu-
ras, completando apostilas e arquivando 

tarefas. Isso tudo embalados pela Fábrica, 
Homem Primata, Rotina e Raça Humana, 
músicas que são temas das coreografias 
da festa de encerramento. 

Alguns materiais já foram pra casa, ou-
tros ainda vão ser usados nos últimos en-
contros e seguem na quinta -feira. 

DE TODOS 
INSTITUTO SOCIAL HUMAITÁ 

O Instituto Social do Humaitá, que pro-
move cursos para crianças e jovens, vai 
criar uma brinquedoteca e está aceitando 
doações de livros e brinquedos (novos e 
usados), que podem ser entregues direta-
mente à Liseane, mãe da Rafela (TDT), 
na próxima terça-feira, das 12h15 às 
12h45, na biblioteca da Pereirinha. 

CAMISETA PERDIDA 
Dudu(TCM) esqueceu uma camiseta, 

no.6, com manga, na escola e não a esta-
mos encontrando por aqui.  

Passeio de fim de ano das F5 no Hotel Fazenda da Serra 

8    NATALIA FARROCO LAZOSKI          PRO 
8    DORA BUARQUE DE HOLLANDA       F4T 
8    GUILHERME ROHEN DE Q C. LEAL  TCT 
8    DIANA RODRIGUES VALLE MILMAN AUX 
9    NINA LINHALES BARKER                 F5TB 
10  CLARA MANZO FRANÇA MENDES    F1M 
10  FRANCISCO DE ABREU LIMA           TBM 
13  ARTUR LOBAO DE MELO                  TCT 
14  ESTELA CERQUEIRA W VIANNA       TAT 
 


