
res, numa noite que choveu torrencial-
mente. Um dos maiores entraves, mas 
não o único, para a realização desse 
sonho, era a questão do espaço. Muitos 
esforços nessa busca foram feitos por 
pais, professores e direção. Foi duro. 
Passamos por momentos de muita es-
perança seguidos de decepção. Mas, 
nosso esforço não foi em vão. Conse-
guimos alugar um imóvel vizinho à es-
cola, na Rua Conde de Irajá 224, que 
será reformado para funcionar como 
novo anexo, trazendo a possibilidade de 
ampliação não só para o novo segme n-
to, mas para os alunos de Primeiro ao 
Quinto-Ano que, certamente, também 
irão se beneficiar. As obras já estão co -
meçando, um bom projeto arquitetônico 
está sendo gestado. E, em breve nos 
reuniremos novamente para apresentar 
um pré-projeto pedagógico que possa 
receber contribuições de vocês, pais, 
que tanto têm nos estimulado na busca 
de um ideal de educação para nossas 
crianças. Fica aqui o nosso muito obri-
gado a todos que direta ou indiretamen-
te participaram e irão continuar partici-
pando desse processo. 

BIBLIOTECA 
O acervo de nossa biblioteca vem 

sendo construído ao longo de muitos 
anos em parceria com as famílias. Além 
dos investimentos periódicos, todo início 
de ano os alunos fazem uma doação 
para enriquecê-lo. Porém, o desgaste 
sofrido pelo uso intenso do leva-e-traz é 
muito grande. Pedimos a colaboração 
de todos reforçando, com nossas crian-
ças, a necessidade de cuidado e res-
ponsabilidade em relação a esse bem 
que é de todos e que precisa ser pre -
servado por cada um de nós. Estar a-
tentos aos prazos de devolução é outro 

PARA TODOS 
BLOCO 2009 

Amanhã é dia de folia! Às 9h30, co -
meça a concentração, em frente à sede 
da Capistrano de Abreu. A saída do blo -
co será às 10h. Daremos a volta ao 
quarteirão, atrás do carro de som, puxa-
dos pelo cavaquinho da Manoela, o vio -
lão do Raimundo e pela voz de Rosân-
gela, Raquel, Cecilia e Moema. O pes-
soal do Com&junto também ficou de dar 
uma força, mas todo mundo pode dar 
uma treinada hoje à noite ouvindo o 
samba no site. 

A bateria é da comunidade do Santa 
Marta, nossos vizinhos. Lembramos que 
as crianças estarão sob a guarda de 
seus responsáveis, mas contamos com 
a atenção e a ajuda de todos os adul-
tos. Lembramos que o uso da serpenti-
na spray é proibido por lei. Já tivemos 
problemas sérios como conjuntivites e 
irritações nos olhos de algumas crian-
ças e adultos nos anos anteriores. É 
preciso saber dizer não ao assédio dos 
ambulantes que aparecerem e explicar 
às crianças o motivo da proibição. 

Procurem estacionar nas ruas adja-
centes, pois a Capistrano de Abreu es-
tará interditada, permitido o acesso ape-
nas aos moradores. 

Venham animados para sambar, can-
tar e comemorar mais um início de ano 
que promete muitas emoções, alegrias 
e descobertas. 

Somente em caso de chuva forte o 
desfile será cancelado e substituído por 
um baile a fantasia, apenas para as cri-
anças, dentro do horário escolar, na 
sexta-feira, véspera do carnaval oficial. 
Mas temos certeza que São Pedro vai 
ajudar! 

NOVA ORTOGRAFIA 
Sabemos, todos, que não é fácil o 

domínio pleno da escrita de uma língua, 
mesmo que seja a nossa língua mater-
na. Escrever corretamente é um desafio 
até para os profissionais que a têm co-
mo matéria-prima, sejam professores, 
jornalistas, escritores. Como profissio -
nais de educação, sabemos da nossa 
importância como fonte de informação e 
modelo. Temos a responsabilidade de 
formar leitores e escritores competentes 
e, por isso, firmamos o compromisso de 
buscar nossa atualização e aperfeiçoa-
mento nessa questão mas, mesmo as-
sim, muitas vezes falhamos. A tarefa do 
revisor exige mesmo habilidades espe-
ciais. Os melhores veículos de comuni-
cação também tropeçam e tentam repa-
rar seus erros em seções ou colunas 
especiais.  

O momento pelo qual estamos pas-
sando - de mudança das regras ortográ-
ficas - vem ampliar nossas dificuldades 
e trazer um desafio ainda maior. Agora, 
estamos aprendendo junto com as cri-
anças. Não queremos com isso nos 
desculpar, mas afirmar nosso esforço 
pelo uso da nova ortografia, mesmo sa-
bendo que temos dois anos pela frente 
para essa apropriação e adaptação. Co-
laborações nessa direção serão sempre 
bem recebidas. 

UM SONHO POSSÍVEL? 
Alguém se lembra dessa pergunta-

convite-convocação? Foi assim que um 
grupo de pais, liderados por Bia Lessa, 
mãe da Clara (F5MB), começou a agita-
ção. Em 12 de novembro de 2007 nos 
reunimos para sonhar com a possível 
implantação do segundo segmento do 
Ensino Fundamental da Sá Pereira. É-
ramos setenta pais e muitos professo-
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de turma. As mais antigas na escola es-
tão vivenciando a alegria do reencontro 
entre beijos e abraços apertados. Após 
o final de semana, alguns chorinhos po-
dem acontecer, mas o tempo de convi-
vência com professores e amigos certa-
mente irá contribuir para que retornem à 
escola com maior segurança para com-
partilhar os dias gostosos que teremos 
pela frente. 

Mas, a animação não fica só por por 
conta desses encontros; também está 
presente nas cantorias que envolvem a 
preparação para o bloco da Sá Pereira. 
Muitos confetes e serpentinas têm ale -
grado a criançada, que não vê a hora 
de colocar o bloco na rua! 

CHEGADA 
As crianças da TAT estão cada dia 

mais familiarizadas com o espaço. A 
sala de jogos e o pátio de trás têm sido 
o palco de muitos encontros animados. 
Participaram de um baile pré -
carnavalesco que foi uma farra! Sejam 
todos bem vindos e até sábado! 

SEMANA ALEGRIA 
A antiga Turma do Carro se reencon-

trou na TBM com muita alegria e novi-
dades para contar. Também receberam 
o Raoni e os novos amigos com cari-

aspecto muito importante. 
A partir desta semana, retomaremos 

os empréstimos. Cada criança escolhe -
rá um livro da biblioteca para levar para 
casa. Além de estratégia para a forma-
ção de bons leitores, é uma oportunida-
de de compartilhar com seus familiares 
um "pedacinho" da escola.  

Na Educação Infantil, a devolução 
deve ser feita toda segunda-feira; no 
Ensino Fundamental, cada turma terá 
um dia da semana diferente, indicado 
na agenda. As crianças das TA's passa-
rão a levar os livros depois do carnaval. 

Lembramos aos pais que a lista dos 
livros, selecionados pela escola para 
serem doados à biblioteca, encontra-se 
na Livraria Malasartes, que fica no 
Shopping da Gávea e funciona de se -
gunda à sábado, de 10h às 22hs. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

ADAPTAÇÃO 
A primeira semana de aula na Pereiri-

nha foi muito divertida. Aos poucos, as 
crianças vão se familiarizando com a 
nova rotina, explorando os espaços e 
novidades e construindo laços afetivos 
com seus professores e companheiros 

nho. 
Um teatro de fantoche despertou bas-

tante interesse e as atividades em torno 
do carnaval foram recheadas de cores e 
histórias sobre a festa, envolvendo cola-
gens com purpurina e paetês. Até sába-
do, no embalo do samba! 

TBT EM HARMONIA 
É com tranquilidade e alegria que a 

TBT vivencia o seu processo de adapta-
ção à escola. A criançada tem participa-
do das brincadeiras e, com muito empe-
nho, produzido, com diferentes materi-
ais, os trabalhos de artes relacionados 
ao carnaval. Muito confete, serpentina e 
lantejoulas têm sido usados em suas 
produções. Agora é só vestir a fantasia 
e colocar o bloco na rua! 

A TCM É A TURMA DO SOL! 
Depois de uma longa votação para 

eleger o nome da turma, as crianças 
escolheram um especial: Turma do Sol! 
Todos comemoraram a escolha com 
uma gostosa brincadeira no pátio, apro -
veitando um dia de sol maravilhoso. Du-
rante toda a semana fizemos trabalhos 
de artes, lemos diversas histórias e brin-
camos bastante.  

O grupo já está muito unido e as cri-
anças estão cada dia mais entrosadas; 
com animação, aguarda o dia do encon-
tro para sair no bloco da Sá Pereira! 

Pedimos aos pais que ainda não en-
viaram as pastas de artes que as entre -
guem na semana que vem. 

BAILE DE BOAS VINDAS! 
Foi com leveza que a TCT iniciou o 

ano.  
Esta semana conversamos sobre o 

carnaval e conhecemos um pouco des-
sa festa na época dos entrudos e cor-
dões. Inspirados, fizemos o nosso pró -
prio baile de boas vindas, no salão da 
escola, ao som do samba de 2009 da 
Sá Pereira e de antigas marchinhas. 

Os tamborins já estão prontos para o 
bloco amanhã! 

CAIXA SURPRESA 
Todos os dias, na hora da rodinha, as 

crianças da TDM são desafiadas a des-Teatro de fantoches na Turma do Sol 



cobrir, através de sons e de pistas, o 
que está escondido dentro de uma cai-
xa surpresa. As máscaras de carnaval e 
os chocalhos em forma de ovo fizeram 
o maior sucesso. Com cola colorida, 
purpurina e lantejoulas, cada um deu 
um colorido especial à sua máscara. E 
os ovinhos embalaram nossa primeira 
cantoria. Sejam todos bem vindos! 

MÚSICA NA TDT 
Com a proximidade do carnaval, a 

TDT já começou a esquentar os tambo-
rins na aula de Música. 

Com os instrumentos de percussão, 
prepararam uma batucada com o Jean 
e cantaram algumas marchinhas, inclu-
indo o samba da Sá Pereira. Nós já es-
tamos nos preparando para o bloco de 
sábado, e vocês?! 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

CALOUROS 
Receber gente nova é sempre uma 

alegria. Daí surgem novas amizades e 
descobertas. Sejam bem vindos! Para 
facilitar os encontros entre as crianças, 
enviamos pelas agendas a relação de 
telefones dos alunos por turma. Agora, 

NAS F2 
As crianças de F2 chegaram anima-

das à escola e felizes com tantas novi-
dades e materiais. Logo conhecerão a 
nova rotina do ano. 

Lembramos que a agenda tem muitas 
funções relacionadas à construção da 
autonomia. Os pais podem e devem a-
judar as crianças na organização dos 
materiais e deveres. Para comunicação, 
pedimos que utilizem os espaços late -
rais, as linhas disponíveis ao final de 
cada semana ou que façam um bilhete 
à parte. 

O alfabeto que está indo hoje para 
casa deve ser plastificado e voltar para 
escola assim que for possível. Os ca-
dernos só devem ser encapados depois 
que confeccionarmos as capas. Revis -
tas que possam ser recortadas são mui-
to bem vindas para essa atividade. 

CADERNO 
Todo ano o caderno de projeto ganha 

uma capa especial. Em 2009, cada cri-
ança, das F4, deverá selecionar algu-
mas fotos que considere marcantes, on-
de apareçam sozinhas, com amigos ou 
familiares. Contamos com a orientação 
de um adulto para a atividade que será 
feita em casa. O caderno será enviado 
durante a próxima semana. 

QUEM É VOCÊ? 
Foi com essa pergunta, que abre a 

música "Noite dos Mascarados", de Chi-
co Buarque, que a primeira semana de 
aula das F5 chegou ao fim. Antes disso, 
conheceram seus novos materiais, ana-
lisaram o horário das aulas, leram notí-
cias sobre o Carnaval, e, para não fazer 
feio no Bloco, exploraram a letra e can-
taram o samba "Quanto tempo o tempo 
tem?", composto pela Manu. Quem qui-
ser ter uma noção do quanto foi diverti-
do o reencontro, basta ver na sala o 
mural das alas do Quinto Ano, com os 
nomes escolhidos democraticamente 
pelas turmas, com versos retirados da 
letra do samba deste ano. 

A MÁQUINA 
Escolhemos o livro "A Máquina" como 

Baile das boas vindas na TCT 

é com vocês! 

ROTINA 
Contamos com os pais para orientar 

as crianças na organização das mochi-
las, materiais e roupas adequadas para 
a rotina escolar. Para isso, é importante 
que o horário da agenda (que até o final 
da semana será preenchido) seja confe -
rido diariamente. Sugerimos que o ex-
cesso de bagagem seja evitado. Nos 
dias de aula de Expressão Corporal to -
dos devem usar roupas de malha con-
fortável e, para quem não tem autono-
mia, sapatos fáceis de calçar. Nos dias 
de Pereirão o uso de tênis é muito im-
portante. 

TEMPO DE COMEÇAR NAS F1 
As crianças chegaram animadas e 

curiosas para conhecer a Pereirona. 
Muitas brincadeiras, novidades e mate -
riais deixaram-nas envolvidas com a 
nova rotina. Já aprenderam o samba do 
bloco e desenharam e escreveram algu-
mas palavras que reconheciam na letra. 
Para a próxima semana, pedimos que 
tragam uma música, imagem, fantasia, 
adereço ou objeto que faça parte da 
memória carnavalesca de seus pais ou 
avós, nos tempos de crianças. 



primeira leitura das turmas de Quinto 
Ano. As crianças acompanharão a his -
tória de Karina e Antônio em uma trama 
que acontece na cidade que tem o no-
me de Nordestina e que é longe que só 
a gota... Adriana Falcão, pela Editora 

Objetiva, escreve uma gostosura. As 
livrarias das redondezas (Papel aos Pe-
daços, no Largo dos Leões e Artima-
nhas, na Capitão Salomão) já foram avi-
sadas e estão recebendo as encome n-
das. 

CARINHO DO CAIO 
Recebemos, por email, e resolvemos 

compartilhar, com a autorização do au-
tor. 

 
"Eu sou um aluno da Sá Pereira e 

gostaria de deixar aqui registrado meu 
elogio por essa escola maravilhosa. É 
um lugar muito limpo, organizado e 
sempre quando eu volto das férias a 
escola tá pintada, cada vez mais bonita, 
parabéns escola."  

Caio Mansur F4M 

Bento, Josué, Hanah, Vicente, Yasmim, Thomaz, João, Bruna, Vinícius, Ryan, Eduardo, João Pedro, Giovanna, 
Lavínia, Inara, Vitor, alunos novos da manhã 

Guilhermo, Felipe, Henrique, Bruno, Sebastião, Theo, Kian, Rodrigo, José, Bernardo, David, Lucas, Clara, Constança, Valentina, Alice F., Branca, Sofia N., Ludimila, Sofia A., 
Maria Luisa e Alice C., alunos novos da tarde 

16  MIGUEL DE ABREU LIMA           TAM 

16  SOFIA QUINTAS V ALVAREZ      F2TA 

16  DIOGO ARANHA GAVINHO        TAT 

16  FERNANDA CONDE F A PINTO F2M 

17  CAROLINA T M INNOCENZI       TBM 

18  MARINA TEIXEIRA VAISMAN     TBM 

21  LUIZA MILER SUKMAN               F2TA 
 

Aniversários 
de 16/2 a 22/2/2009 


