
crianças que estão, nesse momento, 
começando a aceitar a separação e a 
permanência desacompanhada na es-
cola. Seguem as datas para as demais 
turmas. Sua presença é importante para 
todos. Não falte! 
TBM - seg, 16/03, às 11h. 
TBT - seg, 16/03, às 16h. 
TCM - ter, 17/03, às 11h. 
TCT - ter, 17/03, às 16h. 
TDM - ter, 19/03, às 11h. 
TDT- ter, 19/03, às 16h. 

RETORNO 
O retorno das crianças da TAT após 

o carnaval foi bem tranquilo. Alguns 
chorinhos no momento da despedida 
fazem parte dessa volta à rotina mas, a 
cada dia, nossos pequenos nos dão 
mostras de que estão cada vez mais à 
vontade e felizes na escola. Aproveita-
mos a semana para rever alguns espa-
ços, cantar e brincar muito! 

PARA TODOS 
ANIVERSÁRIOS 

Comemorar o aniversário na escola é 
sempre motivo de muita alegria, pois 
garante a presença de todos os amigos. 
Para que a festa seja tranqüila e não 
interfira nas atividades pedagógicas, é 
importante que algumas regras sejam 
respeitadas. As festas devem ser agen-
dadas com a coordenação, com antece-
dência mínima de uma semana. Os 
convites só poderão ser distribuídos de-
pois do agendamento. Deverão aconte-
cer durante o horário destinado ao lan-
che, não ultrapassando, no Ensino Fun-
damental, os seus 15 minutos. Aconse-
lhamos a simplicidade nos enfeites e 
guloseimas. Todos os alimentos deve-
rão chegar prontos para serem servi-
dos. Os brindes, quando for o caso, de-
verão ser entregues à professora para 
que sejam distribuídos no final do dia. 
Pedimos que não enviem apitos ou 
qualquer outro brinquedo sonoro. Como 
cardápio sugerimos pipoca, sanduíche, 
refrigerante, bolo, brigadeiro. 

Esperamos contar com a colaboração 
de todos observando essas regras para 
garantir a harmonia e o respeito ao es-
paço escolar.  
LIVROS 

Aos que ainda não trouxeram o livro 
para a biblioteca da escola, lembramos 
que o acervo da livraria Malasartes, re-
servado para os pais da Sá Pereira, foi 
renovado. Sugerimos a quem puder, 
aproveitar a oportunidade para fazer a 
escolha do livro na companhia das cri-
anças, estimulando o gosto pela leitura.  

A doação anual de livros para o acer-
vo de nossa biblioteca representa, sim-

bolicamente, o passaporte para seu fi-
lho(a) usufruir desse patrimônio coletivo 
que vem sendo formado ao longo dos 
anos por todos os alunos que frequen-
tam e frequentaram esse espaço. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                        

QUEM SOMOS NÓS 
Para atender à solicitação feita pelas 

famílias, em nossa reunião de avaliação 
do ano passado, realizaremos breves 
encontros entre pais, professores e cri-
anças para que todos possam se co-
nhecer melhor. Pensamos numa brinca-
deira na qual todos se apresentariam 
trazendo algumas informações sobre 
suas características e preferências.  

Excluímos dessa proposta as turmas 
de TA, primeiro porque os pais já tive-
ram a oportunidade de conviver durante 
o período de adaptação, segundo pelas 
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de Queirós. Segundo o autor, "... lhe 
disseram que borboleta e menino se 
parecem em suas alegrias descontrola-
das". Esperamos que nossas crianças, 
assim como as borboletas, façam mui-
tos voos ao longo da história que se ini-
cia. 
ARCO-ÍRIS 

As crianças da TBT dedicaram-se às 
conversas sobre o nome da turma. 
 

"O arco-íris aparece para trazer ale-
gria"  

Francisco 
"Ele vem em dias de chuva" 

Alice 
"Quando tem sol também tem arco-

íris"  
Joaquim 

A conversa nos levou à pesquisa de 
imagens e informações sobre o fenôme-
no na internet. Na maior euforia, as cri-
anças identificaram, contaram e listaram 
as cores observadas. Depois mistura-
ram tintas preparando-as para a pintura. 
"De amarelo, laranja, vermelho, violeta, 
azul escuro, verde, azul anil. São tão 
lindas as cores que o sol resolveu sair, 
antes mesmo da chuva passar com o 
arco-íris foi colorir..." (da música arco-
íris, de Ana Moura) 
SOBRE O TEMPO 

Após o descanso do carnaval, come-
çamos na TCT uma reflexão sobre o 

DEPOIS DA FOLIA... 
Vem a calmaria. No retorno do carna-

val TAM nos surpreendeu positivamen-
te. Depois de pequenas recaídas, já es-
tamos com o grupo quase todo adapta-
do. Recebemos, ainda, com muito cari-
nho, dois novos amigos que ainda não 
tinham vindo à escola: Maria Fernanda 
e Pedro. Sejam bem vindos! 

Nossa turma tem demonstrado que já 
está familiarizada com a escola: pintu-
ras, histórias, muitas brincadeiras e can-
torias fazem parte dessa nova rotina. 
Nesta sexta-feira estamos enviando os 
trabalhos de artes e também um livro da 
biblioteca para ser lido em casa no final 
de semana e devolvido, dentro da pas-
ta, na segunda feira. 
TBM É TURMA DA BORBOLETA 

Na volta do Carnaval as crianças 
trouxeram novidades para nossas rodas 
de conversa e, animadas, sugeriram 
nomes para a turma. As fantasias que 
usaram para brincar o carnaval foram 
inspiradoras para a escolha: Batman, 
Super-Homem, Sininho, Jacaré e Bor-
boleta foram as ideias mais disputadas, 
mas um coro para Turma da Borboleta 
envolveu a meninada, comemorando o 
nome que irá identificar o grupo. 

Aproveitamos o momento para pes-
quisar sobre o ciclo da vida das borbole-
tas e apresentar o seu encanto com a 
história "Pedro", de Bartolomeu Campos 

Tempo, tema do nosso projeto institu-
cional.  

De início, apreciamos e colorimos a 
capa da agenda, que traz uma imagem 
sugestiva sobre o tema. E, para fomen-
tar as conversas em torno do assunto, 
trouxemos uma caixa surpresa para a 
turma, com um calendário, um relógio e 
uma ampulheta, o que rendeu uma boa 
discussão:  

 
"As horas servem para fazer as coi-

sas."  
Pedro 

"Se acabar a pilha o relógio para, 
mas o tempo não."  

Angelo 
"O tempo sempre fica passando. Só 

Deus para o tempo." 
João Pedro N. 

"Se o relógio parar o tempo para." 
Bernardo 

"Voltamos no tempo com uma máqui-
na do tempo."  

João Pedro B. 
Veremos o que o Tempo irá nos re-

servar daqui para frente... 
TEMPO NA TURMA DO SOL 

A reprodução de Dalí, na capa das 
agendas, despertou a curiosidade das 
crianças da Turma do Sol. Com muita 
atenção, apreciaram a imagem e fize-
ram muitos comentários sobre o tempo. 

"O tempo é quando a gente dorme." 
"O tempo é o sol e a chuva." 

TCT desvendando a caixa surpresa.  Novos amigos na TAM 



"O tempo é o relógio." 
"O tempo é quando a gente vai pra 

casa e depois pra escola." 
 

Depois dessa gostosa introdução ao 
tema institucional, fizeram um trabalho 
de artes que será exposto no mural de 
entrada. 

Pedimos a colaboração de todos en-
viando o lanche em potes plásticos den-
tro da mochila. As merendeiras não são 
bem vindas e não se adequam ao nos-
so espaço. Lembramos que as novida-
des e brinquedos serão bem recebidos 
desde que possam render um bom des-
dobramento pedagógico. Vale uma con-
versa com as crianças em casa. 
ÁGUA PARA TDT 

Nada melhor do que brincar com á-
gua nesse calor! Nesses dias de sol es-
caldante, a TDT aproveitou para se re-
frescar num delicioso banho de chuvei-
rão, no pátio, e brincou para valer com 
as panelinhas e as bacias cheias de á-
gua. 

A escolha do nome da turma ficará 
para a próxima semana, quando o gru-
po estará completo. Enquanto isso, va-
mos esquentando nossas conversas 
sobre o Tempo e pensando em algumas 
sugestões para a tão aguardada vota-
ção. (mais fotos no “site”) 

quadro "A persistência da memória" nos 
renderá ainda outros desdobramentos. 
Em breve enviaremos novas notícias. 

Ao longo da semana, buscamos rela-
cionar as histórias - lembranças de car-
navais que nos chegaram das famílias à 
ideia de Memória. Para isso, lançamos 
mão, especialmente, do livro Guilherme 
Augusto Araújo Fernandes, de Mem 
Fox. Foi a partir dessa mobilização e 
com as fotos tiradas no Carnaval da Sá 
Pereira que as crianças nos contaram o 
que querem guardar, na memória, do 
Carnaval de 2009. 

Os textos foram registrados no cader-
no. Uma outra aproximação com o tema 
foi o filme "Uma aventura no tempo", da 
Turma da Mônica. Na história, a turm i-
nha é distribuída e enviada a tempos 
distintos, especialmente ao passado.  

Em pequenos grupos, estamos fa-
zendo o registro de tais aventuras e cri-
ando outras. 
CARNAVAL 

As gravações do baile de carnaval do 
Ensino Fundamental foram para a se-
ção Vídeos do site. 
SURREALISMO NAS F1 

As turmas de F1 fizeram um trabalho 
de observação dos quadros escolhidos 
para a sinalização das salas.  

Pinturas de Dalí, Chagall, Magritte e 
Remédios encheram nossa sala e nos-
sas conversas de curiosidades e inquie-
tações sobre o tempo. Inspirados nos 
elementos presentes nas pinturas, as 
crianças criaram seus próprios traba-
lhos demonstrando suas percepções 
sobre esse tema tão instigante. 

Na próxima segunda-feira esperamos 
todos na reunião para nos conhecermos 
melhor e tirar todas as dúvidas. 
PRIMEIRAS HIPÓTESES 

As crianças das F3 refletiram sobre o 
que aprenderam ao longo da sua infân-
cia e usaram a imaginação para respon-
der às quatro perguntas da letra do 
samba da Sá Pereira. 
1– Quem pôs o primeiro ovo? 

"Em 1126 um grupo de cientistas a-

TDM JÁ TEM NOME 
Numa animada votação, com segun-

do turno, as crianças escolheram um 
novo nome para a TDM: Turma da Chu-
va! Elas foram convidadas a ilustrar a 
canção “Água”, de Paulo Tati e Arnaldo 
Antunes, que conta como é que aconte-
ce esse fenômeno na natureza. No pá-
tio de trás, por mais incrível que pareça, 
algumas gotinhas de chuva brindaram a 
escolha, na última quarta-feira, com 
muita farra e alegria! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

REUNIÕES DE PAIS 
Lembramos que a reunião de pais 

novos e pais de Primeiro Ano será na 
próxima segunda-feira, às 19h. Nossa 
intenção será apresentar parte da equi-
pe, informá-los sobre alguns assuntos 
do cotidiano da escola e, principalmen-
te, estreitar os laços com os recém che-
gados. 
TEMPO E MEMÓRIA 

Depois da animação do carnaval, as 
turmas de F2 apreciaram a capa da a-
genda para iniciar uma conversa sobre o 
tema institucional e conhecer um pouco 
mais sobre a obra de Salvador Dali. O 

TDT em farra no chuveirão 



chou um ovo. Os cientistas pegaram o 
ovo, que estava fossilizado. O ovo era 
de um dinossauro conhecido por gali-
nho sauro, nome científico, galimimo. 

Os cientistas levaram o ovo para o 
laboratório de pesquisa. Certo dia o ovo 
abriu. Todas as pessoas foram ver o tal 
ovo. 

Este foi o primeiro ovo a abrir no 
mundo."  

Guilherme, Bia Uzêda, Ian,  
Duda e Maria Rita (F3M) 

2– Dia e noite, de onde vem? 

"Vem do sol, porque ele traz a luz e 
quando ele dá 'tchau' a luz vai embora."  

Glória (F3T) 
"Do infinito, porque o sol e a lua são 

coisas do infinito. Eles também são ma-
ravilhosos."  

Pedro Couto (F3T) 

3– Quanto tempo dura o agora? 

"Nenhum, porque o agora sempre vai 
existir."  

Pedro Galvão (F3T) 
"Um milésimo, porque é muito rápi-

do."  
Matias (F3T)  

4– Quantos anos o sol tem? 

"O sol tem 10.000 anos e nasceu no 
século 5 no ano 401 embaixo do Morro 
Dois Irmãos. Depois nasceu novamente 
em Bragabra. Vinte anos depois o sol 
voltou a nascer em outros lugares do 
planeta e nasce até os dias de hoje."  

Nina, Violeta, Carolina,  
Francisca e Julia F. (F3M) 

SOBRE O TEMPO 
As crianças das F4 já estão conecta-

das com o projeto do ano. 
Vejam algumas reflexões: 

 

"O tempo é hora, pressa, clima (...) 
E meus amigos vão chegar daqui a 

pouco... Isso também é tempo!" 
Joana P. e Tali F4M 

"(...) Conforme o tempo vai, vamos 
ficando velhinhas, virando titia, mamãe, 
vó, tia avó etc. O tempo é o futuro, pas-
sado e presente." 

Maria e Alícia F4M 
"O tempo é uma coisa que marca o 

infinito."  
Antônio e Luiza F4M 

"Tempo é uma coisa que se mistura 
no ar e que passa rapidinho. Tempo é o 
ponteiro que passa no relógio. 

Cada tempo tem seu tempo."  
Bia e Téo F4T 

"Tempo é um avanço contínuo e inf i-
nito."  

Miguel Werneck e Theo F4T 

IMAGENS SURREALISTAS NAS F5 
Para instigar as crianças, as famílias 

e os professores com mais uma forma 
de pensar o nosso Tema, a Tetê tem 
escolhido imagens variadas para sinali-
zar os espaços da escola e a capa da 
agenda. Sempre chegamos das férias 
curiosos para saber que imagens vão 
nos receber e acompanhar durante o 
ano. E já contamos com elas para as 
primeiras atividades. Desta vez, quatro 
pintores surrealistas nos aguardavam: 
Marc Chagall, Remédios Varo, Rene 
Magritte e Salvador Dali. 

Sobre os artistas e suas obras, a Mo-
ema tratou nas aulas de artes, comparti-
lhando e trocando informações e per-
cepções com as crianças. Nas aulas de 
projeto, propusemos às turmas de F5 
que, usando algumas dessas reprodu-
ções, criassem histórias fantásticas, 
misteriosas, engraçadas... ou o que a 
imaginação sugerisse!  
LOBATO NA REDE 

As turmas de F5 começaram a explo-
rar o livro Emília no País da Gramática. 

Para conhecerem um pouco mais so-
bre Monteiro Lobato, sua obra, seus 
personagens e o Sítio do Pica-pau A-
marelo, os alunos terão, para o fim de 
semana, uma tarefa diferente. 

A ficha Lobato na Rede, que segue 
para casa na sexta-feira, traz algumas 
perguntas que deverão ser respondidas 
após consulta na internet. 

Os sites que contêm as informações 
foram previamente selecionados pelas 
professoras e estão, na forma de links, 
reunidos em "Das Turmas", no site da 
escola. 

Uma supervisão de um adulto pode 
ser necessária para os internautas inici-

antes. 
NOVIDADES DA F5T 

"Começamos a ler Emília no País da 
Gramática e estamos muito animados 
com a tarefa Lobato na rede. 

Nas aulas de Artes fizemos desenhos 
dos nossos sonhos surrealistas. Obser-
vando reproduções dos pintores Dali, 
Remedios, Chagal e Magritte, tentamos 
ver sua relação com o tempo. 

As imagens também serviram para 
ilustrar histórias bem curiosas, feitas em 
grupo nas aulas de projeto. 

O Carnaval acabou, mas na aula de 
música começamos a aprender a batida 
do samba." 

Colaboração de Marina R. Gomes 
PEREIRÃO DE CARNAVAL 

Na sexta-feira, antes do feriadão, as 
crianças de F2TA, F4T e F5T curtiram 
um Pereirão diferente. Ao som de músi-
cas de carnaval, alguns fantasiados pa-
ra o baile que aconteceria após o recrei-
o, brincaram livremente com diversos 
materiais como bolas, cordas e velocí-
pedes. (fotos no “site”) 

DE TODOS 
CACHORRINHOS 

Kátia Rebelo, mãe do Miguel (F4M) 
avisa que um amigo está doando filho-
tes de labrador. Ele não tem mais condi-
ções de mantê-los. Caso não consiga 
doar, vai entregá-los na SUIPA. Eles 
têm aproximadamente 3 meses e são 
bem sadios. Quem se interessar, o tele-
fone dele é 8795-1906 - João Costa. 
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