
leiras da frente estarão reservadas para 
F1 e F2. Pedimos às famílias que respei-
tem o cordão de isolamento. 

Ao final de cada espetáculo, pediremos 
às crianças para se sentarem no palco e 
chamaremos os responsáveis para virem 
buscá-los, turma por turma, obedecendo à 
ordem dos menores para os mais velhos. 

No final da festa do Ensino Fundamen-
tal, apenas os Quintos Anos permanece-
rão no palco, depois da descida das de-
mais turmas, pois faremos as homena-
gens de formatura. 

AVALIAÇÕES 
Estamos enviando os relatórios indivi-

duais da Educação Infantil, dos Primeiros, 
Segundos e Terceiros Anos do Ensino 
Fundamental, e os boletins dos Quartos e 
Quintos Anos. Eles representam um recor-
te de uma avaliação processual que busca 
ter as famílias como parceiras. Os relató-
rios de grupo da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental já estão publicados 
no "site" da escola. Esperamos que todos 
se dediquem à sua leitura com o mesmo 
carinho e interesse que dedicamos à sua 
produção. Para nós, são o registro da his-
tória, da memória e 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 tur-
ma. 

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, das 8h às 
12h45. 
Ensino Fundamental: dia 16, das 8h 
às 12h pessoal da manhã e das 13h às 
17h pessoal da tarde, exceto F5TA. 
F5TA: dia 17, das 13h às 17hno mesmo 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Em nossa escola, a definição do Proje-
to Institucional é um processo cooperativo 
que tem movido e envolvido pais e profes-
sores na busca de um assunto de pesqui-
sa que possa, além de instigar a curiosi-
dade de nossas crianças, contextualizar e 
favorecer aprendizagens significativas nas 
diversas áreas do conhecimento. 

Em 2008, percorrer a história do traba-
lho suscitou diferentes abordagens em 
relação às modalidades de trabalho, à di-
visão de tarefas, à organização do grupo 
familiar, aos modelos produtivos, econô-
micos e sociais, do passado e do presen-
te, e às formas de relacionamento com a 
natureza. 

Tentamos fazer com que as crianças 
percebessem o trabalho como a relação 
dos seres humanos com a natureza e en-
tre si, na produção de sua existência. Bus-
camos fazê-las compreender que, pelo 
trabalho, não consumimos ou nos apropri-
amos diretamente da natureza, mas pode-
mos transformá-la em algo também huma-
no. Dessa forma, observaram o seu ento r-
no, valorizando o trabalho como expres-
são, realização e conquista do ser huma-
no. Conquistas explicitadas, também, pe-
las transformações tecnológicas que alte-
raram nosso modo de viver, nos relacio-
nar, pensar e sonhar. As crianças se apro-
ximaram do significado social do trabalho, 
relacionando-o às diferentes ações huma-
nas, às profissões, aos profissionais, à 
organização das diversas sociedades e 
culturas. 

Para alcançarmos essas metas conta-
mos com um diálogo permanente com as 
famílias e com algumas instâncias da co-
munidade. 

Portanto, a Festa de Encerramento, em 

nossa escola, tem uma relevância peda-
gógica que lhe dá um status especial. 

É um momento importante de avaliação 
e de reflexão sobre tudo que pesquisa-
mos, estudamos e construímos de conhe-
cimento ao longo do ano. Algo muito além 
de uma mera comemoração festiva; é a 
conclusão da experiência vivida durante 
um ano. 

Aguardamos, sábado dia 13, na Sala 
Baden Powell, todos os nossos alunos e 
suas famílias. 

AVISOS IMPORTANTES 
Para garantir o sucesso da garotada e 

a boa convivência entre pais alunos e pro-
fessores, leiam com atenção nossas soli-
citações e informações. 

As festas serão na Sala Baden Powell, 
na Av. N. S. de Copacabana, 360, sába-
do, dia 13 de dezembro, nos seguintes 
horários: 
 

Educação Infantil - 9h30 
Ensino Fundamental Manhã -11h30 
Ensino Fundamental Tarde - 14h. 
 

Pedimos que todos cheguem com 
10min de antecedência, pois seremos ri-
gorosos na pontualidade. 

Lembramos que as fantasias devem ser 
confortáveis sem adereços que possam 
cair constrangendo nossos artis tas em 
cena. 

As crianças que dançam descalças de-
vem deixar os sapatos com seus pais. 

Os pais que quiserem fotografar ou fil-
mar devem ficar nas laterais do balcão. 
Na platéia ficará apenas um profissional 
contratado pela escola. 

Na festa da Educação In fantil, um dos 
responsáveis pelas crianças da Turma do 
Carro terá um lugar reservado na primeira 
fileira para acolher as crianças caso quei-
ram descer do palco durante o espetáculo. 

Na festa do Ensino Fundamental as fi-
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cionando entre o feriado de Natal e Ano 
Novo. Em janeiro, o atendimento ficará 
restrito à sede da Capistrano de Abreu, de 
9h às 16h. Nesse período os dois prédios 
entrarão em obras de manutenção, mas 
teremos sempre alguém da direção de 
plantão para atender os que precisarem 
conversar. Ainda não batizamos o Projeto 
2009. Essa tarefa ficou para a semana de 
planejamento, ainda em dezembro, mas 
depois da festa. Assim que pudermos, di-
vulgaremos as idéias iniciais no site para 
que vocês fiquem ligados e possam cola-
borar enviando sugestões e separando 
materiais. Nosso muito obrigado à parceri-
a calorosa e à confiança que depositaram 
em nosso trabalho. 

BIBLIOTECA 
Esperamos que todos possam colabo-

horário. 
O objetivo é, numa conversa breve, fa-

zer uma avaliação final do ano. Ainda e-
xistem horários disponíveis para agenda-
mento. 

ANO NOVO VIDA NOVA 
Para quem ainda não sabe, iniciaremos 

o ano letivo de 2009 no dia 9 de fevereiro. 
A partir da segunda quinzena de janeiro, o 
informe de abertura, com a justificativa do 
Projeto, as listas de material, o calendário 
do primeiro semestre e a apresentação da 
equipe de professores será publicado no 
site. 

BOAS FÉRIAS 
Desejamos a todos boas férias e um 

feliz Ano Novo! Aproveitamos para avisar 
que a secretaria da escola não estará fun-

rar com a organização de nosso acervo 
verificando, em casa, se existem exempla-
res da escola a serem devolvidos. Caso 
encontrem, poderão ser entregues, mes-
mo durante o período de férias, na secre-
taria. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Pedimos aos que perderam roupas e 

objetos que visitem os achados e perdidos 
até a próxima terça-feira. As peças que 
não forem recuperadas serão enviadas 
junto aos donativos que conseguirmos 
recolher para os desabrigados de Santa 
Catarina. 

NOVIDADES NO "SITE" 
Publicaremos em notícias das turmas a 

coletânea de fotos das crianças da Turma 
do Bombeiro durante o Projeto 

Boas Férias!, da Pereirinha da Manhã... 



"Conhecendo a profissão dos pais". Tam-
bém podem ser apreciadas as animações 
ANIMAGRAN, das Turmas de F4, na ses-
são vídeos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSAIO GERAL DE AMANHÃ 

Por favor, tragam lanches em embala-
gens descartáveis. A entrada do turno da 
manhã será às 7h30 na escola, e sua saí-
da será às 12h15 na Sala Baden Powell. 
A Entrada do turno da tarde será na Sala, 
às 12h45 e a saída, na escola, às 17h30. 
A pontualidade é fundamental. 

EXPOSIÇÃO  
"A AVENTURA DO TRABALHO" 

Nas aulas de Artes da F4 e F5, para 

muitas páginas que contam a história do 
ano letivo e, também, de avaliar o que se-
rá guardado e o que será descartado. Não 
se esqueçam que muitos materiais pode-
rão e deverão ser reutilizados no próximo 
ano, como os dicionários, o Atlas, o fichá-
rio com divisórias, as pastas (portifólio de 
artes e coral que devem retornar com 
seus "recheios") e os materias individuais. 

BOTA FORA DAS F5 
Como já é tradição na Sá Pereira, hoje, 

quinta-feira, acontecerá a despedida das 
turmas que se formam. Cada turma da 
escola preparou uma homenagem que 
promete emocionar nossos queridos alu-
nos. As fotos do evento serão publicadas 
no site. 

fechar o semestre, ainda nos dedicamos à 
arte popular, mais especificamente ao tra-
balho com argila. Apreciamos um conjunto 
de obras de artistas renomados, do qual 
não poderia faltar as do mestre Vitalino. O 
fato de diferentes ofícios estarem bastante 
presentes nessa manifestação artística 
chamou a atenção das crianças que, ime-
diatamente, se propuseram a escolher 
uma profissão para retratar através da 
modelagem. A exposição pôde ser visita-
da durante esta semana. Quem não viu 
poderá apreciar, no “site”, uma mostra da 
produção. 

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

zar. Todos os materiais foram enviados 
para casa. É uma oportunidade para rever 

...e da Pereirinha da Tarde 



Aniversários de 15/12/2008 a 15/2/2009 
15  MARINA CASTRO PINTO MAHFUZ   F5TB 
16  BEATRIZ PASSOS G DE UZEDA        F2M 
17  RENATO LENT SANTOS                   PRO 
19  MARIA NAZARETH DE S SALUTTO  PRO 
19  FLORA GELUDA BERMAN                TDM 
19  MARIANA HUE SOUTO MAIOR         PRO 
21  PAULA DE MATOS P LACOMBE        AUX 
21  JULIA PIRES DOMINGUES               PRO 
22  IGNACIO MOURA HUE                     F4MA 
22  MARIA STOCKLER CARVALHOSA    F1M 
23  ESTHER GAZZOLA BORGES             F5M 
24  PEDRO PAULO DIAS RAMALHO      F5TB 
25  LEONARDO SKOPINICH MONTEIRO F2M 
26  MARIA ANTONIA P DA SILVA MELLOF3M 
27  ANTONIO BRANCO D AVELLAR         F1T 
28  CAROLINA NABUCO NERY             F4MA 
28  RAFAEL DA NÓBREGA RONDINELLI F1T 
29  ANGELO RICCETTO                          TAT 
29  MARIANA CAMPELLO R VALENÇA F4MB 
29  GUILHERME INTRATOR RODRIGUESTAT 
30  PEDRO XAVIER FERREIRA DE SA     F3T 
31  ANTONIO FENDT FAJARDO              TAM 
31  DIOGO ARIEL DE A BARCELLOS       F4T 
31  ALICE GUARANÁ T CAVALCANTI       F3T 
 

JANEIRO (turmas de 2009) 
2    NINA PAULO TETÜ                            F2TB 
2    FLORA PAULO TETÜ                         F2TA 
4    GABRIEL DIAS VERZTMAN                   EIT 

6     OLIVIA SILVA AFFONSO                       EIM 
6     LUCAS GENTILLEONELI                    F2TA 
6     VICENTE B BARONE                            F1T 
9     JOSE HERMETO KUBRUSLY                EIT 
10   DANIEL VAN SLUYS ERLICH             F2TB 
10   VINÍCIUS BRUM T SOARES               F5MA 
12   FLAVIO G THOMPSON                      F5MA 
12   VIVIANNE A M CANDIOTA                   AUX 
13   JOÃO E S POLLHUBER                        EIT 
15   INARA SILVA DE ARAUJO                   F2M 
15   GABRIEL B GOLDENSTEIN               F2TB 
16   TOMÁS B GUIMARÃES                         EIT 
16   BEATRIZ A CAVALCANTI                      EIM 
16   FILIPE XAVIER F DE SÁ                     F2TB 
17   EIKE MARTINS REBELO                      F4M 
17   MARIA EDUARDA L RAMOS                F4M 
17   GIOVANNA C MONTEIRO                     F4T 
17   RODRIGO INTRATOR JUPPA               EIT 
17   CATARINA V DE MELLO PAZ                EIT 
18   LITO K S DE ALBUQUERQUE               F3T 
18   RAFAEL OBÓN ECHAVARREN             EIM 
19   FRANCISCA PAZ I GIACOMINI             F3M 
20   DENISE BARROS DE A MORAIS         PRO 
20   MARIA TERESA J A MOURA                 DIR 
21   TOM CAZÉS DE BARROS                     EIT 
23   ANA CAROLINA P C GALLINDO           F3M 
24   AURORA MüLLER G PESSOA               EIM 
26   ANA HERMETO KUBRUSLY                 F5T 

27  MARIA MIRANDA DE MORAES            F1M 
28  BRENNO ROSA RODRIGUES              F1M 
29  LETÍCIA QUEIROZ MACHADO               EIT 
30  BEATRIZ LOPES DA R SEABRA           F4T 
31  ANA LUISA T PORTO ALEGRE           F2TA 
 

FEVEREIRO (turmas de 2009) 
1    CARINA MONTEIRO SAMAO               AUX 
2    YURI PRINZAC NACHT                        EIM 
4    LUIZA LUBIANA ALVES                       F4M 
5    CAROLINA P DE C COSTA                F5MB 
7    TATIANA GRINBERG LIMONCIC        F2TA 
7    MANOELA MARINHO REGO                PRO 
7    ANA G FLEXA RIBEIRO                        EIM 
7    ANTONIO SERAFIM PERES                F1M 
8    LUÍSA LUNIÈRE JEFFERSON             F2TB 
8    PEDRO PORTO SILVEIRA                     EIT 
8    URSULA MOREIRA  DE SOUZA            EIM 
9    MARINA ROCHA LOPES                      F5T 
9    NINA NEVES LOBATO                          EIM 
10  RAQUEL LIBORIO ROCHA                  PRO 
12  LOLA FIUZA DA CUNHA                       F3T 
12  NINA NEDER DE LIMA                          F5T 
13  PEDRO G DE M PERPETUO                F3T 
14  LORRANA RODRIGUES                      F1M 
14  IAN M MOURA DUARTE                       F1T 
14  MANUELA DA R BARROSO                  EIM 
15  PEDRO DE A M RODRIGUES               F4T 
 

Exemplares da exposição “A Aventura do Trabalho” 


