
uma forma diferente de pintar: usaram es-
ponjas para colorir com guache os papéis 
que estavam pendurados na parede do pá-
tio. Quantas atividades vivenciamos nesta 
semana, que também foi marcada por des-
pedidas tranquilas, e por algumas seguidas 
de pequenos chorinhos, que logo cessaram 
e deram lugar a sorrisos de satisfação e ale-
gria! Estaremos esperando por todos os pe-
quenos foliões, após o carnaval, com muita 
animação para novas aventuras... 

ENCONTROS 
A TAT teve uma semana repleta de novos 

encontros. Na segunda-feira reunimos toda a 
turma no mesmo horário e as crianças pude-
ram, devagarinho, estabelecer novos conta-
tos e ensaiar algumas parcerias. Também 
conheceram e circularam por outros espaços 
como o pátio da frente e o salão. Que delícia 
brincar com os instrumentos e materiais nas 
aulas de Música e Expressão Corporal, to-

PARA TODOS 
BAILE NA SÁ PEREIRA 

Hoje, a Pereirinha e o Ensino Fundamen-
tal estão em festa. Esperamos que a folia 
possa minimizar a frustração de não termos 
conseguido desfilar com o bloco no último 
sábado. Queremos que saibam que não fal-
tou empenho da escola para que o evento 
pudesse acontecer. Trabalhamos muito nos 
últimos meses para conseguirmos autoriza-
ções das nossas autoridades, contratamos 
uma empresa para controle do trânsito, alu-
gamos carro de som, contratamos a bateria, 
Manoela compôs o samba, mobilizamos as 
crianças, mas, na hora H... São Pedro man-
dou a maior chuva. Como precisávamos nos 
posicionar logo nas primeiras horas da ma-
nhã, pois o telefone não parava de tocar, 
não tivemos outra saída. Estamos contando 
essa história para justificar a impossibilidade 
de adiamento solicitada por tantos pais e 
crianças que talvez não tenham a exata di-
mensão do que significa colocar o bloco na 
rua. 

Como sinalizado na agenda e no calendá-
rio escolar, na próxima semana não estare-
mos funcionando. Retornaremos segunda-
feira, dia 2 de março. 

Desejamos a todos Bom Carnaval! (fotos 
do baile no site a partir de sábado) 

QUEM SERÁ O COMPOSITOR? 
Recebemos por email, mas ainda não des-

cobrimos a autoria. Alguém, muito inspirado, 
compôs uma marchinha que pode nos ajudar 
a elaborar a falta do bloco da Sá Pereira. 
Chama-se "Guarda o Confete" e pode ser 
apreciada no Youtube pelo link http://www.
youtube.com/watch?v=BckA7xkotms. Divir-
tam-se! 

PIOLHOS 
Lembramos que as cabeças de nossas 

crianças precisam ser vistoriadas semanal-

mente. Caso encontrem piolhos ou lêndeas, 
consultem seus pediatras. Mas não se es-
queçam, remédio e pente fino não bastam. 
TODAS as lêndeas precisam ser retiradas 
para que as crianças possam retornar à es-
cola sem perigo de infestação para às ou-
tras. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

BOM DIA! 
"Bom dia começa com alegria, bom dia 

começa com amor..." Nossa segunda sema-
na de aula foi repleta de brincadeiras, pintu-
ras, além de muitas novidades como a aula 
de Expressão Corporal e o nosso baile de 
carnaval. 

As crianças da TAM se divertiram muito 
quando participaram de uma deliciosa farra 
com bacias cheias de água, bichinhos de 
plástico e, também, quando experimentaram 

Informe Semanal nº 577 
20 de fevereiro de 2009 - Ano XIV 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

Pintura com esponjas na TAM (mais fotos no site) 



onde serão arquivados alguns trabalhos 
mais representativos do projeto, que serão 
entregues às famílias no final do semestre. 

BRINCADEIRAS NA TDT 
As brincadeiras no pátio e na biblioteca 

têm proporcionado muitos momentos de ale-
gria e integração entre as crianças da TDT. 
Com as fantasias, os tecidos e os fantoches, 
nossos meninos e meninas dão asas à ima-
ginação e vão, a cada dia, se conhecendo 
melhor e fazendo novos amigos. É nesse 
clima gostoso que iniciamos mais um ano e 
nos preparamos para as muitas descobertas 
que ainda estão por vir! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

REUNIÃO DE PAIS NOVOS 
Lembramos que na segunda-feira, dia 9, 

às 19h, aguardamos os pais das crianças do 
Primeiro Ano que estão chegando, este ano, 
na sede da Capistrano de Abreu e iniciando 
um novo segmento na escolaridade de seus 
filhos, com novas rotinas e demandas, e to-
dos os outros pais de alunos novos de Se-
gundo ao Quinto ano que inauguram uma 
nova relação com a escola. O encontro tem 
como objetivo uma apresentação mais deta-
lhada de nossa proposta pedagógica, o es-
clarecimento de dúvidas sobre a rotina e pro-
cedimentos adotados, a apresentação das 
coordenadoras e orientadoras e de alguns 
professores. Depois do momento geral, abri-
remos um espaço para que os pais possam 
se encontrar e conhecer melhor a professora 
de turma. Os professores que não estiverem 
presentes se apresentarão nas futuras reuni-
ões do semestre, que já estão agendadas. 
Para que possamos melhor adequar o plane-
jamento dessa reunião às necessidades do 
grupo alvo, sugerimos que encaminhem, pe-
lo fórum, dúvidas e sugestões que possam 
enriquecer a conversa. 

POSTURA DE ESTUDANTE 
Pontualidade e responsabilidade com os 

compromissos escolares são questões im-
portantes de serem cuidadas. Nossa cobran-
ça procura ser contingente com a faixa etária 
das crianças, com suas experiências pré-
vias, mas não abrimos mão de pensar nos 
limites necessários para essa construção. O 
diálogo será sempre a mais poderosa ferra-
menta, mas outras estratégias também são 

mar banho utilizando bacias para lavar os 
bichos de plástico... Essas duas semanas 
favoreceram a aproximação entre os peque-
nos e a nova rotina. Nos veremos em março 
para novas aventuras! 

CHUVEIRÃO NA TBM 
"Ai que calor ô,ô,ô!" 
Nesses dias de calor a brincadeira com 

água é a preferida da criançada. 
Para comemorar a chegada do carnaval, 

as crianças se inspiraram na história "O ca-
samento do Porcolino", de Helme Heine e, 
na maior animação, usaram esponjas com 
tintas de várias cores para caprichar numa 
pintura corporal. Para completar a farra, no 
final, tomaram banho de chuveirão. Uma de-
lícia! 

FARRA NA TBT 
Nossa turma agora tem um nome muito 

colorido. Ela vai se chamar TURMA DO AR-
CO ÍRIS! Chuva de bolinhas coloridas, corre 
cotia, estátua e bricadeiras de casinha e de 
carrinho fazem parte da rotina deste grupo 
que já começou a circular por todas as salas 
da escola. O grupo está cada dia mais à 
vontade nesses espaços, o que tem favore-
cido a integração entre as crianças. 

SOL, SAMBA E CARNAVAL 
A Turma do Sol se divertiu com os prepa-

rativos para o nosso baile de carnaval. Para 
a brincadeira ficar mais animada, as crianças 
escolheram diferentes imagens para serem 
pintadas em seus rostos e caíram na folia ao 
som de marchinhas tradicionais e do samba 
da Sá Pereira! Bom carnaval para todos e 
até a volta! 

POBRE PIERRÔ... 
As crianças da TCT ficaram encantadas 

com a história de amor do Arlequim, da Co-
lombina e com a desilusão do Pierrô. 

Mostramos, também, a imagem desses 
personagens, representadas por Di Caval-
canti em "Pierrô, Arlequim e Colombina", o 
que rendeu ótimos trabalhos de artes. 

JÁ É CARNAVAL NA TDM! 
A turma escolheu sua marchinha de car-

naval preferida e está com ela na ponta da 
língua para cair na folia! “Mamãe eu quero...” 

As crianças também apreciaram e fizeram 
uma releitura da obra “Pierrete”, de Di Caval-
canti. Esse trabalho vai inaugurar a pasta 

utilizadas por nós. Com o objetivo de ajudá-
los na mensuração de suas falhas e na 
conscientização da necessidade de mudan-
ça, atrasos, não cumprimento de tarefas de 
casa e falta de materiais indispensáveis à 
participação das crianças nas aulas são si-
nalizados pela agenda com carimbos de al-
guns símbolos idealizados e desenhados por 
crianças em anos anteriores. 

Na segunda-feira, depois do carnaval, já 
colocaremos essa prática em funcionamen-
to. Para facilitar o recolhimento das agendas, 
as crianças que chegarem atrasadas devem 
trazê-las já fora da mochila e entregá-las ao 
responsável do portão. Pedimos que as a-
conselhem dizendo que não percam tempo 
dando explicações, e que corram para a sala 
e se insiram no grupo de forma discreta. As 
justificativas, quando necessárias, serão es-
cutadas pelo professor e podem ser feitas 
por escrito pela família posteriormente. As 
agendas serão devolvidas na sala, logo em 
seguida, já carimbadas. 

MATERIAL 
Passadas as primeiras semanas, as tur-

mas já estão mais adaptadas e motivadas 
para o uso dos novos materiais. 

Durante a primeira semana de março, fa-
remos um levantamento do que ainda não foi 
entregue e sinalizaremos na agenda. 

AS NOVAS ROTINAS DA F1M 
Ainda não preenchemos o horário nas 

agendas porque entendemos que as crian-
ças precisam de mais tempo para se apropri-
ar da rotina. Então, para que as famílias pos-
sam se organizar, aí vão alguns informes 
importantes. 

Segunda-feira para F1M e quarta-feira 
para F1T, é dia de Expressão Corporal. Rou-
pas leves e calçados fáceis de tirar são ne-
cessários. Nos dias de Pereirão, terças e 
quintas, é fundamental que venham de tênis. 
Às sextas-feiras fazemos a escolha de livros 
na biblioteca que serão levados para casa e 
que poderão ser devolvidos até a outra sex-
ta-feira. Qualquer dúvida procurem as pro-
fessoras. 

CARNAVAL DE ANTIGAMENTE 
Nesta semana, na F1T, montamos nosso 

mural sobre o Carnaval de antigamente. As 
fotos e adereços fizeram um sucesso e en-
cheram nossa sala de folia! 

Curiosas, as crianças descobriram fanta-



sias que quase não vemos mais, como a de 
tirolês. 

Conversamos sobre as marchinhas e os 
blocos de rua. 

Com essa animação, estamos preparados 
para o Carnaval! Aproveitem a brincadeira e 
até a volta. 

NOVIDADE NA F2TB 
A F2TB recebeu, com alegria, o tão espe-

rado amigo Daniel. Agora a turma está com-
pleta e pronta para grandes aventuras. 

DEU A LOUCA NA CUECA, NA 2TA 
Nas aulas de Projeto, a "Marcha da Cue-

ca" rendeu foi história. 
Aproveitamos as brincadeiras e as canto-

rias, nas aulas de Música e Teatro, para fa-
zermos o registro coletivo da história criada 
pela turma, pensarmos em várias possibili-
dades para finalizá-la, inventarmos outros 
versos e, até, confeccionarmos os persona-
gens e criarmos diálogos entre eles. Uma 
parte da produção está registrada no cader-
no, a outra exposta em nossa sala de aula. 

NAS F3 
As crianças de F3 chegaram animadas! 

Mais crescidas e autônomas, rapidamente 
se adequaram à rotina e conheceram seus 
novos professores de Artes e Música 
(Moema e João). 

Com responsabilidade e atenção preen-
cheram o horário das aulas atrás da agenda, 
com o compromisso de todos os dias consul-
tá-la! Assim, não esquecerão a flauta e os 
sapatos adequados às aulas de Educação 
Física e Expressão Corporal. Também ao 
longo destas semanas iniciais, ao anotar os 
deveres de casa na agenda, descobriram 
que neste ano os professores, pouco a pou-
co, não "autografam" e conferem mais suas 
anotações, apenas os bilhetes. Opa! Cresce-
ram! 

EU E O CARNAVAL 
Nestas duas primeiras semanas de aula, 

as turmas de F5 trabalharam com notícias, 
marchinhas, sambas, textos informativos e 
até poesias sobre o carnaval. Numa das ati-
vidades, as crianças foram convidadas a po-
etizar inspiradas no poema “Eu e o Carna-
val”, de Suzana Vargas. 
 

“Sou o que não sou:/ Coelho,/ Espelho,/ Se-
reia / E baleia. 

Fantasia/ Alegria,/ Confete/ E serpentina. 
Aproveito o carnaval/ Desde muito pequeni-

na.” 
Carolina e Luiza (F5MB) 

 

“Sou o que sou/ Faço o que faço/ Mas nunca 
fico parado 

Quando vejo o samba na avenida.” 
João Antônio (F5MB) 

 

“Sou o que sou:/ Animada,/ Divertida,/ E ale-
gre. 

Sem parar de pular:/ Sambo,/ danço,/ E can-
to 

Na alegria do carnaval/ Nunca fico cansada 
Nesta festa anual.” 

Joana (F5MA) 
 
"Sou tudo e nada: /Vampiro ou drácula 
Voo e vejo/ Vejo como percevejo 
No carnaval aproveito/ E faço o que quero 

fazer/ Antes de crescer!" 
Pedro Ignacio (F5MA) 

SÓ PARA RELEMBRAR! 
As turmas de Quinto Ano vão adotar co-

mo primeira leitura o livro "A Máquina", de 
Adriana Falcão, Editora Objetiva. As livrarias 
da redondeza (Papel aos Pedaços, no Largo 
dos Leões e Artimanhas, na Capitão Salo-
mão) já foram avisadas e estão recebendo 
as encomendas. 

NOVIDADES DA F5T 
Este ano, nós da F5T já começamos em 

ritmo acelerado. No primeiro dia de aula já 
tinha dever de casa e, no segundo dia, já 
tínhamos três deveres. Foi muito trabalhoso! 

Nestas semanas o Carnaval invadiu qua-
se todas as aulas e todo mundo estava mui-
to animado para o Bloco. Em Projeto cria-
mos histórias bem originais e interpretamos 
o samba da Manu que ficou lindo e foi ensai-
ado várias vezes. Pintamos, na aula de ar-
tes, faixas bem carnavalescas. Na aula de 
Teatro dramatizamos a Marcha da Cueca. 

Estes já são alguns sinais de incentivo à 
conquistas e de uma postura de estudante. 

Notícias sobre o "tempo" na próxima edi-
ção do nosso informe, depois dos festejos 
carnavalescos! 

EU E O CARNAVAL 
O bloco não saiu, mas as crianças das F4 

não perderam o rebolado e vão fazer hoje 
um baile bem animado. 

Durante a semana também se inspiraram 
e escreveram poemas com o título "Eu e o 
Carnaval". Em breve estarão no site da es-
cola. 
 

"No Carnaval animado 
Danço fantasiado 
Sem tristeza e com alegria 
Jogo confete pra todo lado." 

F4T 
 

Leiam ainda esta história rimada: 
 

Numa noite de luar 
um baile estava rolando 
Na Noite dos Mascarados 
dois amantes conversando 
Sobre a vida de cada um 
eles estavam falando 
- Eu sou a Colombina 
- Eu sou o Pierrot 
Só penso em você 
E quero o seu amor 
Os dois conversaram até o baile acabar 
E quando o dia raiou começaram a namorar 
Esse é o nosso depoimento 
desse dia de carnaval 
Agora minha gente, 
eu vou lhes dar um 
Tchau!!! 

Rosa e Letícia (F4M) 

PANDEIROS DAS F5 
Alguns pais nos procuraram pedindo ori-

entações para a compra dos pandeiros que 
serão usados nas aulas de música. Além de 
procurar um instrumento mais em conta, é 
importante que não seja pesado, que tenha 
aproximadamente 20cm de diâmetro, que 
seja de couro e com possibilidade de afina-
ção. A Casa Oliveira, que fica na Rua da Ca-
rioca, 70, tem apenas cinco no estoque, mas 
se comprometeu a receber encomendas pe-
los telefones 2508-8539 / 2222-0290 /2252-
5636 (Falar com Anderson ou Jorge dizendo 
que são alunos da Sá Pereira). O preço é R
$72,00, mas dão 5% de desconto para paga-
mento em dinheiro. 



Mas, infelizmente não teve o Bloco da Sá 
Pereira porque São Pedro não ajudou com o 
tempo. Por causa da chuva, não teve festa. 
Mas, para não tirar a animação de ninguém, 
planejaram um baile a fantasia na sexta-
feira. Tomara que todos venham fantasia-
dos! 

Nossa turma discutirá sobre o novo proje-
to "Quanto tempo o tempo tem?" depois do 
Carnaval. Ele traz muitas curiosidades e de-
bates. 

Nas aulas de Matemática nós jogamos 
dois jogos novos, um se chama "Numeix" e o 
outro se chama "Ligeirinho". Foi muito engra-
çado jogar esses dois jogos! 

Estas primeiras semanas de aula foram 
muito divertidas! 

Francisco e F5T 

CUECA MUSICAL 
Durante as duas primeiras semanas, nas 

aulas de Teatro, aproveitando o clima de 
carnaval, selecionamos algumas marchi-
nhas, como "A marcha da cueca, "Daqui não 
saio" e "Me dá um dinheiro aí", e desafiamos 
as crianças a criarem, subdivididos em gru-
pos, uma cena que pudesse anteceder o 
momento sugerido pela letra da música es-
colhida, assim como costuma acontecer no 
teatro musical. Sendo assim, variadas histó-
rias surgiram para uma mesma música. A tal 
cueca foi reinventada diversas vezes, sem-
pre com muito estilo e criatividade! Tamanha 
foi a farra, que algumas turmas optaram por 
azer um registro coletivo das cenas criadas 
para a "Marcha da cueca" que, sem duvida, 

foi a campeã do pré-carnaval musical 2009. 

VIK MUNIZ NO MAM 
Ontem, F4T e F5T foram ao MAM visitar a 

exposição do artista, aproveitando o único 
horário disponível para visitas escolares an-
tes de seu encerramento, previsto para do-
mingo, dia 8 de março. Para quem não co-
nhece o trabalho do fotógrafo, que busca 
inspiração em pinturas consagradas utilizan-
do materiais inusitados como chocolate, gel, 
algodão, açúcar, cinza, pó, macarrão, lixo e, 
em seguida, registrando o resultado com sua 
câmera, a visita é imperdível. Toda essa di-
versidade de materiais e o reaproveitamento 
criativo de objetos que, sem darmos impor-
tância, descartamos, certamente vão gerar a 
maior curiosidade em nossas crianças. Moe-
ma deve aproveitar a visita para trazer o ca-
tálogo e algumas idéias de trabalho para as 
aulas de artes, mas nada como a experiên-
cia de apreciação da obra ao vivo e em suas 
dimensões reais. Por isso pedimos, aos pais 
que puderem, para levar as crianças que 
não tiveram a oportunidade de ir à exposição 
com a escola. 

DE TODOS 
ESCOLA DE RÁDIO 

Cris e Ruy, pais de Arthur Jobim, da F5T, 
oferecem um curso de dublagem para crian-
ças de 7 a 14 anos, com Maria Góes, dubla-
dora de Dory, personagem do Filme Procu-

rando Nemo. As aulas serão na Escola de 
Rádio, Rua do Catete 347. Informações pelo 
tel:2225-5794 ou pelo email cur-
so@escoladeradio.com.br 

23  IAN SA FREIRE BIRKELAND               F3T 
25  JOAO LUIZ PENA SANTOS               PRO 
25  DULCINEIA DA SILVA CORREA         AUX 
27  FELIPE CAPUTI VARELA                  F2TB 
27  JEAN PHILIPPE T C  BEYSSAC        PRO 
28  MARIANA DE ARAUJO FIORE          PRO 
28  PEDRO DE A CASCARDO                 TAM 
28  HELENA C MORENO                        TCM 
 

  1  EDUARDO GONÇALVES MARTINS F5MB 
  1  FERNANDO CAIUBY ARIANI FILHO  PRO 
  1  FRANCISCO WASH M LEVY               F3T 
  2  DIANA CORREA VIDAL L RIBEIRO     F5T 
  2  EDUARDO AUGUSTO CURY FABIÃOTCM 
  3  PEDRO WERNECK BRANDAO           F4T 
  3  RAFAEL BASSOUL DO OUTEIRO      TBM 
  4  SOFIA TOSTES DA C E MENEZES    TDT 
  4  FELIPE NICOLAI DE SOUZA TENIUSTBM 
  5  ANTONIO NUNES DA COSTA            F4M 
  6  LETÍCIA DE Q M BADOFSZKY           F3M 
  6  THEO BUARQUE DE HOLLANDA      TDT 
  8  EDUARDO M SIQUEIRA DE LIMA      F1M 
  8  LUISA ROCHA VON KRUGER            AUX 
 

Aniversários 
de 23/2 a 8/3/2009 


