
teral, que dá acesso ao pátio de trás. Pedi-
mos a todos que façam uma despedida bre-
ve, evitando que os que ainda estiverem na 
sala fiquem ansiosos enquanto aguardam 
seus acompanhantes. 

MUITA TINTA! 
A TAM está experimentando diversas for-

mas de utilizar os materiais de artes e nos-
sas crianças estão curtindo muito esses mo-
mentos! 

Uma atividade que encantou a todos foi a 
mistura de cores, seguida de uma pintura 
coletiva num jornal. Esse trabalho ainda so-
frerá interferências das crianças e poderá 
ser apreciado, na próxima semana, no mural 
da escola. (mais fotos no site) 

PROJETO DA TURMA DO ARCO-ÍRIS 
Surgiram muitas perguntas quando ainda 

conversávamos sobre o nome da turma co-
mo "O que tem embaixo do arco-íris?" As 
crianças, muito atentas e curiosas, respon-
deram: nuvens, foguetes, estrelas, sol, flo-
res, bichos, uma caixa! E o que será que tem 
nessa caixa? Muitas histórias! Como fare-
mos para pegar esta caixa? Vamos escrever 

PARA TODOS 
LISTA DE TELEFONE 

Ao enviarmos as listas de telefone das 
turmas para casa, alguns pais e alunos nos 
avisaram que constavam informações erra-
das. Gostaríamos que todos conferissem as 
listas e atualizassem o cadastro da escola, 
com urgência, caso necessário. Vamos a-
guardar que essas comunicações sejam fei-
tas para emitir novas listagens. 

SEGUNDO TEMPO 
A partir desta sexta-feira o apito do juiz 

voltará a soar para os atletas amadores. Os 
amigos da Sá Pereira, amantes do esporte, 
estão convidados a participar do futebol, que 
acontece sempre nesse dia da semana, na 
quadra do Corpo de Bombeiros do Humaitá, 
das 18h30 às 20h30. A atividade não tem 
custo e é uma boa oportunidade para fazer 
amigos e botar o corpo e a mente em forma. 
Apareçam! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19 

QUEM SOMOS NÓS 
Para que todos possam se conhecer me-

lhor, na próxima semana daremos início aos 
nossos encontros entre pais, crianças e pro-
fessores. Seguem as datas novamente. 
 

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  - qui, 19/03, às 11h. 
TDT - qui, 19/03, às 16h. 
 

Esse encontro é novidade na Sá Pereira. 
Foi sugestão dos pais na última reunião de 
avaliação. Esperamos que seja uma brinca-
deira gostosa que possa reforçar nossos vín-
culos. Mas estamos apreensivos, preocupa-
dos em montar alguma estratégia para aco-
lher as crianças que não poderão ter seus 
pais presentes. Ajudaria muito se, os que 

tiverem algum impedimento para a participa-
ção do encontro, sinalizassem nas agendas 
e, se possível, enviassem algum adulto que 
mantenha uma relação forte com a criança. 

FAZENDO JUNTO! 
Estar em um grupo é uma ótima oportuni-

dade para exercitarmos a interação e fortifi-
car vínculos. É preciso escutar o outro, espe-
rar a vez, dividir a atenção, espaço, brinque-
dos... As atividades coletivas são motivado-
ras e agregadoras de muito afeto e aprendi-
zado. As crianças da TAT têm vivenciado 
muitos momentos assim. Além de serem a-
tendidas com atenção e cuidado em suas 
necessidades individuais, elas têm experi-
mentado fazer, juntas, alguns trabalhos de 
artes, descobrindo e compartilhando materi-
ais diversos. Essa semana, depois de brin-
carem com os bambolês, foram convidadas 
a pintar e fazer colagem em círculos de ta-
manhos diferentes. O resultado foi satisfação 
e alegria nos pequenos. Logo todos poderão 
apreciá-lo no mural do pátio da frente. 

A partir da próxima semana, os responsá-
veis poderão buscar as crianças diretamente 
na sala de jogos, entrando pelo corredor la-
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Turma da Borboleta faz bolinhas de sabão 



dois turnos, e o nome vencedor foi Turma do 
Tigre, que faz menção ao tigre-dente-de-
sabre. 

Na próxima semana, daremos continuida-
de às nossas conversas sobre a pré-história, 
pois o assunto tem despertado muita curiosi-
dade no grupo. Quem tiver algum material 
sobre o tema, será bem vindo. 

CHUVEIRÃO DA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol tomaram um 

gostoso banho de chuveirão na sexta-feira 
passada. Todos se divertiram com paneli-
nhas, bacias e muita água. Foi uma farra! 

Nesta semana vimos no jornal O Globo 
como os meteorologistas registram o clima 
da cidade quando está sol, nublado, chuvoso 
etc. Depois, cada um escolheu uma das ima-
gens para desenhar no papel. 

TEMPO PARA DESENHAR! 
As crianças da TDT fizeram uma atividade 

diferente. Depois de conhecerem a ampulhe-
ta, usaram-na para medir o tempo que levari-
am para fazer um desenho coletivo. A cada 
vez que a areia chegava ao fim, as crianças 
mudavam de lugar com os amigos e interferi-
am em seus desenhos. 

Foi com alegria que todos participaram e 
o resultado da brincadeira está exposto na 
nossa sala. 

CHUVA NO CHUVEIRÃO 
Com a intenção de observar a transforma-

uma carta e pedir para a fada, que mora no 
castelo encantado, ir de carruagem até lá! 

Histórias da literatura infantil costumam 
reunir o interesse do grupo. Aproveitando 
essa a curiosidade, uma "fada" passou por 
aqui trazendo uma caixa surpresa para insti-
gar curiosidade e motivar mais as nossas 
crianças. A idéia é que possam viajar no 
tempo através de histórias que se passaram 
em épocas distantes, dando início ao novo 
projeto. 

BORBOLETAS E BOLAS DE SABÃO 
As crianças da Turma da Borboleta estão 

animadas com as pesquisas sobre o inseto 
que deu origem ao seu nome. Descobriram, 
com a história "Pedro", de Bartolomeu Cam-
pos Queirós, que as borboletas têm seme-
lhanças com as bolas de sabão. 

No pátio da escola, fizemos uma experi-
ência inspirada num artista de rua que fazia 
enormes bolas de sabão, utilizando dois bas-
tões e uma grande fita. Tentamos reproduzi-
las, mas não obtivemos tanto sucesso. De-
pois, na maior animação, brincamos com 
balde, pazinhas, peneiras, argolas e sopra-
mos bolhas com formatos fascinantes e co-
res tão lindas quanto as das borboletas. 

TURMA DO TIGRE 
Depois de uma viagem no tempo, que 

passou pelos dinossauros e animais pré-
históricos, as idéias para o nome da TCT 
surgiram. 

Foi uma votação animada e apertada, em 

ção de estado da água, a Turma da Chuva 
começou a semana saboreando um delicio-
so sacolé de melancia, preparado com a par-
ticipação de todos. Um banho de chuveirão 
também deixou a turma muito animada e 
feliz. E, na aula de Música, o Jean brincou 
de controlar o tempo, propondo que as crian-
ças dessem um passo a cada batida no tam-
bor e que se transformassem em estátua 
quando ouvissem o som estridente do prato. 
Todos adoraram as brincadeiras propostas 
e, aos poucos, vão experimentando e se a-
proximando das noções de tempo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

CESTA DE MEMÓRIAS 
A F1T leu o livro "Guilherme Augusto Ara-

újo Fernandes" de Mem Fox e, depois da 
deliciosa história, conversamos sobre o que 
é memória, resgatando alguns momentos 
marcantes da vida das crianças. Como Gui-
lherme Augusto, também recebemos uma 
cesta de memórias e objetos como maçã, 
miolo de pão, varinha de condão e agulha 
que deram pistas para as crianças resgata-
rem os Contos de Fada na memória . 

MISTÉRIOS DO TEMPO 
A F1M viu a animação "Nasce a terra", da 

coleção "O homem", para tentar ajudar a 
responder as perguntas "quem pôs o primei-
ro ovo?" e "quanto tempo o tempo tem?". 

Desenho coletivo na TCT com a ampulheta TAT criando a partir de círculos 



Vejam os depoimentos: 
 

"Nós vimos dinossauros no filme e desco-
brimos que os primeiros ovos eram deles. A 
terra nasceu com uma explosão, o filme foi 
legal e a turma gostou muito."  

Sofia 
"No filme, os macacos se transformaram 

em homens das cavernas e pegavam carne 
dos animais para se alimentar e descobriram 
o fogo." 

Flora 
"Nós descobrimos que os vulcões se cria-

ram ao invés de estarem lá já quando a Ter-
ra nasceu." 

Vitor 
Depois inauguramos o primeiro registro 

coletivo do caderno de projeto com uma his-
tória que está nos ajudando a pensar sobre 
tantas perguntas. 

Estamos enviando etiquetas nas agendas 
solicitando os materiais que algumas crian-
ças ainda não entregaram. 

MATEMÁTICA NA VIDA DAS F2 
Qual é a minha altura? Qual é o meu pe-

so? Qual é a minha idade? Qual é o número 
do meu telefone? E o da minha casa? Quan-
tas pessoas moram na minha casa? Com 
essas perguntas as crianças da F2M busca-
ram números importantes na vida de cada 
um. Nessa investigação, compararam peso, 
altura e idade com os amigos e com a sim-
pática Ursa Trina que ganhou novo domicílio 
no Zoo do Rio. 

foi escrita por um cometa chamado Haley. 
Ele nos intrigou dizendo que o sol não nas-
ceu em Bragabra, local que informamos com 
nossa imaginação no último informe. Pesqui-
samos e ficamos ainda "encafifados". Dizia 
num dos livros que tudo começou há cerca 
de 4,6 bilhões de anos quando uma "micra 
bolinha" explodiu e começou a se espalhar. 
Diz o texto que desse tal de "Big Bang" tudo 
se formou, até o sol. 

Um abraço ao cometa. 
F3M 

TEMPO, TEMPO 
As turmas de F3, depois de muitos papos 

e reflexões, se arriscaram a registrar defini-
ções sobre o tempo, tema do ano. 

Juntos, sacando ideias daqui e dacolá, 
ajeitando o texto e procurando as melhores 
palavras, escreveram: 

"Tempo é uma coisa que não para. Ele 
pode ser bom ou ruim, depende da hora. É 
impossível contê-lo. Ele avisa sobre o dia e a 
noite, o sol e a chuva, o frio e o calor e sobre 
as estações do ano. 

Não vivemos sem ele. Podemos guardá-lo 
na memória, nas nossas lembranças, fotos, 
histórias, escritos, cartas, diários e objetos. 

F3M 
O tempo é uma coisa que passa a cada 

segundo. O tempo é misturado com o dia e a 
noite. Ele está presente no passado e no 
futuro de cada aniversário, o número do sa-
pato muda. Eu marco o tempo do trovão pa-

Jogo do Caracol na F4M Surrealismo na F2TA 

Como na F2M, as turmas da tarde vêm 
"brincando" com as hipóteses trazidas sobre 
a Matemática em nosso quotidiano. Algumas 
notícias de jornal também têm nos ajudado 
neste sentido. Temos, aos poucos, nos apro-
ximado do conhecimento trazido pelas crian-
ças com relação aos modos de contar, à 
conservação de quantidades, à sequência 
numérica e à escrita dos numerais. 

SONHOS E DALI NA F2TA 
Princesa do Egito, cantora de ópera, ata-

que de gorilas, encontro com duendes, com 
aranhas gigantes, flores para Iara, neve, uni-
córnio, saci pererê, esses e muitos outros 
sonhos foram transformados em pinturas 
nas aulas de projeto. A inspiração?! Vem de 
Dali e do Surrealismo. Agradecemos a cola-
boração das famílias com o envio de materi-
al. Em breve os trabalhos poderão ser apre-
ciados. 

MÚSICA 
Semana passada as F3 tiveram uma aula 

de música bem especial! João apresentou 
flautas de tecituras, tamanhos e nomes dife-
rentes. 

Na última aula começaram a aprender a 
segurar a flauta corretamente e a emitir os 
primeiros sons! Preparem os ouvidos para 
nossos flautistas começarem seus ensaios! 

RESPOSTA A UMA CARTA 
Recebemos uma carta muito curiosa. Ela 



ra ele passar mais rápido. O tempo está na 
vida, ninguém sabe quanto vai durar. Cedo 
ou tarde? Não sei! 

Só sei que ele passa com velocidade. O 
tempo passa rápido ou devagar. Então é ter 
paciência e esperar. 

Texto coletivo, F3T 

O QUE É TEMPO? 
Depois que as crianças da F4T escreve-

ram interessantes definições sobre o tempo, 
foi a vez de pesquisarem em casa o que ou-
tros pensam sobre esse tema. 

Com isso, apareceram muitas outras 
"definições" nas palavras de poetas, músi-
cos, filósofos, físicos, escritores e tantos ou-
tros, inclusive de pais da turma que também 
nos brindaram com belas palavras. 
 

"O tempo é uma escada que a gente nun-
ca desce" 

Guto Lins, pai do João. 
"Tão bom quando o tempo cabe todo nos 

dedos das nossas mãos!" (texto no site)  
Alexandre Brandão, pai de Pedro Werneck 

JOGO DO CARACOL 
O jogo do caracol está fazendo sucesso 

nas F4. 
Neste final de semana a F4M está levan-

do o caderno de matemática para jogar com 
o pessoal de casa. 

Bom proveito e boa sorte! 

TEMPO DO ROLAMENTO 
Nas aulas de Dança, as turmas de F5 fi-

zeram uma cronometragem de dois tipos de 

rolamento em colchonete. Nos demos conta 
de como nossa impressão do tempo pode 
ser diferente da representação marcada pelo 
instrumento de medir. Percebemos, também, 
as variáveis do tempo de realização de cada 
um e as particularidades na forma de execu-
tar os rolamentos. Desta vez, só não variava 
o tamanho do percurso; nossa referência era 
fixa. Na semana que vem mudaremos as 
variáveis e continuaremos nossa pesquisa 
sobre tempo e movimento. 

TEMPO DE ENCAPAR O CADERNO 
A cada dia vamos nos aproximando um 

pouquinho mais desse tema tão instigante 
que é o Tempo. As F5 prepararam a capa do 
caderno de Projeto. Com imagens trazidas 
de casa, as crianças montaram mosaicos 
variados que podiam refletir a história pesso-
al, a história coletiva, ou representações do 
tempo. Ao indagarmos o motivo da escolha 
dessa ou daquela imagem, tivemos explica-
ções tão elaboradas que achamos que me-
reciam ser registradas. Propusemos, então, 
que escrevessem um comentário, uma apre-
sentação ou um convite para ser colado na 
orelha ou na contracapa do caderno. Nesse 
fim de semana os cadernos estão indo para 
casa para serem encapados com Contact ou 
plástico transparente. O texto será colado 
posteriormente. 

PARECE QUE FOI ONTEM NA F5T 
A F5T relembrou as quatro operações e 

jogou um bingo diferente nas aulas de Mate-
mática. 

Em Inglês a Rô também fez um bingo, 
usando palavras que nós conhecíamos e 
que tivessem a ver com "time". 

Na última aula de Artes analisamos os 
nossos desenhos para selecionar aqueles 
que tinham uma proposta ou elementos mais 
surrealistas. Agora, nossas produções estão 
sendo feitas em duplas ou trios. 

Teve início a nossa viagem com a turma 
do sítio pelo país da Gramática e achamos 
super-interessante! Também começamos a 
leitura de "A Máquina", e o jeito de Adriana 
Falcão contar a história já fez a gente dar 
boas risadas. 

Fizemos um mural chamado "Parece que 
foi ontem, memórias de 2008", com fotos, 
fatos e imagens marcantes para nós. 

Encapamos nosso caderno de Projeto, que 
segue esse final de semana para casa para 
ser protegido com plástico transparente. 

Fechamos a semana com a defesa das 
ideias que tivemos para o Projeto das F5. Os 
grupos já foram formados e várias ideias bo-

as serão ouvidas pela turma, pela Jade e 
pela Andréa. Qual será o projeto? Vocês sa-
berão na próxima semana! 

ADIADA A REUNIÃO DE PAIS DE F5 
Pedimos desculpas, mas achamos impor-

tante a mudança da data para que pudésse-
mos fazer uma apresentação mais amadure-
cida do Projeto que pretendemos desenvol-
ver com as Turmas de F5. Como partimos 
da escuta atenta dos interesses das crianças 
e das contribuições das famílias, ainda esta-
mos em fase de sondagem e motivação. Um 
semana a mais, pode parecer pouco mas, 
para nós, fará a maior diferença. Geralmen-
te, nesse primeiro encontro, também tratáva-
mos do processo de despedida e transferên-
cia de escola, que a partir de agora não será 
mais necessário para os que desejarem con-
tinuar conosco. Também estamos preparan-
do um pré-projeto, ideias que certamente 
sofrerão ainda muitos reajustes e lapida-
ções, a partir de nossos estudos, reflexões e 
trabalho, além das colaborações de vocês 
que certamente começarão a chegar quando 
apresentarmos o que estamos pensando 
para esse novo segmento. A data nova é dia 
30/3, às 19h. Não faltem. Tragam seus so-
nhos e sugestões. 

DE TODOS 
CULINARIA INFANTIL 

Fabiana, mãe da Alice (F4M) e Kapim, 
mãe da Sofia (TCM), convidam para uma 
aula aberta no Ateliê de Culinária Infantil no 
dia 20/3 às 9h30 e às 14h na Rua Custódio 
Serrão, 46, Lagoa. O Ateliê é um espaço 
onde se aprende muito mais do que recei-
tas!!! A criançada conhece alimentos novos, 
revê os velhos e aprende a transformar tudo 
em comidinhas muito gostosas e saudáveis!! 
Para mais informações entrar em contato 
pelo tel 7862-7810. 

Alturas na F2M 

17  CLARA LESSA PINTO                      F5MB 
17  GABRIEL PINHEIRO COLKER         F5MB 
18  MARIA LUISA LOPES CHEUICHE       F1T 
19  MARIA FERNANDA A VILLELA          TDM 
20  PEDRO SANCHES KURTZ               F5MA 
20  VICENTE CORPAS M GREENHALGHF1M 
20  MARINA INTRATOR JUPPA             F2TA 
21  SOFIA STEIMAN TEIXEIRA COSTA  TBM 
21  RAYAN STEGLICH                          F5MB 
22  MARIA ISABEL D SOARES GATTI       F1T 
 

Aniversários 
de 16 a 22/3/2009 


