
Quem conseguir qualquer um desses ma-
teriais pode deixar na secretaria da Capistra-
no para as F3. Em breve vocês serão convi-
dados para apreciar o que foi produzido com 
a sua colaboração. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

PARA QUE SERVE O PLANTÃO? 
Para estreitar laços, aproximar pais e pro-

fessores. É um tempo curto, que permite u-
ma conversa mais individualizada, principal-
mente para os que têm pouco tempo para 
estarem presentes no dia a dia da escola. 
Esclarecimentos sobre a rotina, notícias do 
desenvolvimento das crianças, troca de idéi-
as enfim, vale tudo. Porém, questões mais 
complexas, que necessitem de um tempo 
maior para reflexão e aprofundamento não 
são possíveis nesse momento. A Paula pode 
marcar um horário especial, nesses casos, e 

PARA TODOS 
SUCATA LEGAL I 

As reflexões sobre consumo e desperdí-
cio, que foram destacadas no Fórum de Pais 
da escola, somadas ao relato de Diana, pro-
fessora auxiliar da Pereirinha, que esteve 
recentemente em Pistóia, Itália, para conhe-
cer o sistema de atendimento à Educação 
Infantil, nos motivaram a iniciar uma campa-
nha para arrecadação de sucatas, de uma 
forma diferente da que vínhamos fazendo 
nos últimos anos. O que nos surpreendeu no 
relato e nas fotos trazidas por Diana foi a 
pouca existência de brinquedos industrializa-
dos ou artesanais. Lá, as crianças brincam, 
criam, inventam a partir de sucatas, bem di-
ferentes das que costumamos usar por aqui. 
São sucatas industriais e da natureza (canos 
de diversas polegadas, carretéis de diferen-
tes materiais e tamanhos, metais diversos 
como fios, porcas, parafusos, correntes, teci-
dos, plásticos e acetatos, cordas, troncos de 
árvores, sementes, pedras, folhas secas, 
pétalas de flor) recolhidos e doados à escola 
pela comunidade de pais e pelos próprios 
industriais e moradores da cidade, que se 
sentem comprometidos e envolvidos com a 
educação das crianças. 

Encantados com essas possibilidades, 
resolvemos passar a pedir, de tempos em 
tempos, sucatas específicas para que possa-
mos selecioná-las e armazená-las para se-
rem aproveitadas da melhor maneira possí-
vel. 

Iniciaremos a nossa campanha solicitando 
aos pais que tragam, a partir da semana que 
vem, apenas carretéis, rolos e rolinhos. Es-
peramos que esse seja o início de um proje-
to bem sucedido e contamos com todos vo-
cês. 

SUCATA LEGAL II 
Buscando uma interação com o estudo 

que as turmas de F3 começam a desenvol-

ver sobre coleções e colecionadores, apre-
sentamos a produção artística de Jac Leir-
ner. Inspirados em suas obras, as crianças 
escolheram alguns objetos ou materiais que 
pudessem ser colecionados e transformados 
em objetos artísticos, ganhando novos signi-
ficados. Para a coleta do material suficiente 
para o trabalho, as crianças precisarão con-
tar com a ajuda de TODA a comunidade. 
Segue a lista do que foi selecionado: emba-
lagens individuais de saquinhos de chá, ro-
lhas de cortiça, caixas de leite longa vida, 
bandejas de isopor de tamanhos, formatos e 
cores variados, botões de roupa, cartões tipo 
Micacard, tampas plásticas de diferentes 
cores e tamanhos (tipo das garrafas pet, dos 
produtos de limpeza e de higiene como, de-
sinfetantes, amaciantes, desodorantes e 
pastas de dentes, anéis de latas 
(refrigerantes, cerveja etc), caixas de fósforo 
vazias, rótulos de papel ou plástico que pu-
derem ser retirados das embalagens inteiros. 
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Piedade, avó da Carolina, na Turma do Coração 



mos esperando o retorno de alguns amigos 
para anunciar nossa escolha. Aguardem! 

VISITA ESPECIAL 
A Turma da Borboleta continua empenha-

da na caça às lagartas. O passeio ao Parque 
Lage foi remarcado para a próxima terça-
feira. Esperamos um dia de sol, favorável ao 
encontro de nossos pequenos com alguma 
lagarta. 

Recebemos a visita da Diana, auxiliar da 
Turma da Chuva. Ela nos trouxe um poster 
com muitas imagens de borboletas e nos 
presenteou com as histórias contadas por 
sua avó, Iracema, sobre esse quadro. 

REGISTRO DA IDADE 
As crianças da Turma do Arco-Íris tiveram 

um novo desafio: registrar através de cola-
gens com tampinhas de refrigerantes a idade 
das pessoas que moram em suas casas. 
Com muita disponibilidade e concentração, 
contaram, recontaram, acrescentaram e reti-
raram tampinhas até chegarem a um resulta-
do satisfatório. 

Na próxima quarta-feira iremos conhecer 
o Castelinho do Flamengo e ouvir histórias 
maravilhosas dos contos de fadas no seu 
interior. Também faremos um piquenique no 
jardim interno de lá. 

CLARA E ISKURO NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol recebeu, emprestado da 

amiga Mariana, um livro chamado "Confuso 
Horário", de Claudio Martins, que conta a 
história da Clara, uma menina brasileira, e 
do Iskuro, um menino japonês. Para embar-
carmos na trama da história, pintamos os 
olhinhos das crianças para que se pareces-
sem com os japoneses e, com a ajuda de 
um globo terrestre, vimos onde estava locali-

avaliar se é ou não fundamental a presença 
do professor. 

PAUSA PARA ROBERTA 
Nossa professora de Expressão Corporal, 

grávida de cinco meses, precisou se afastar 
para repouso. Renata, professora de Educa-
ção Física do Ensino Fundamental, velha 
conhecida de muitas crianças da Pereirinha, 
pois trabalhou por muitos anos nessa sede 
como secretária, está substituindo-a tempo-
rariamente. Estamos torcendo pelo seu bre-
ve retorno. 

TURMA DA LUA 
Na última terça feira, a TAM foi batizada. 

Depois de contarmos algumas histórias rela-
cionadas aos possíveis personagens que 
dariam nome à nossa turma, voltamos a in-
dagar sobre qual deles seria o preferido. 
Com os dedinhos levantados, a maioria aca-
bou optando por Turma da Lua! Em come-
moração, fomos para a biblioteca ouvir uma 
delicada história que fala da amizade de um 
ursinho com a lua, intitulada "Feliz aniversá-
rio, Lua". Ao longo da semana, sensibiliza-
mos as crianças com músicas e animações 
que traziam a lua como temática. Pedimos 
aos pais que, caso tenham em casa algum 
material sobe o assunto, que possa ser com-
partilhado com as crianças, ou ainda suges-
tões de histórias, músicas, filmes etc., que, 
por favor, enviem para a escola. Em breve 
teremos uma festa para comemorar o aniver-
sário da Lua, com direito a bolo confecciona-
do pelas próprias crianças! 

À ESPERA DOS AMIGOS 
As conversas sobre o nome da turma, na 

TAT, já começaram e já existe uma ideia 
bastante comentada entre as crianças. Esta-

zado o país do já querido personagem orien-
tal. Foi uma atividade que envolveu muito 
toda a turma. 

EXPERIMENTANDO O CORPO 
A Turma do Tigre participou de uma aula 

inesquecível de Expressão Corporal. Com o 
salão especialmente preparado, as crianças 
viram, no telão, fotos e vídeos sobre os feli-
nos e depois experimentaram reproduzir, 
com o corpo, os movimentos desses ani-
mais. 

Na próxima terça-feira, faremos uma visita 
ao Museu Histórico Nacional para observar-
mos os vestígios dos nossos antepassados 
pré-históricos. O lanche será coletivo. 

VISITA ESPECIAL 
Semana passada, a Turma do Coração 

recebeu uma visita muito especial. Piedade, 
avó da Carolina e professora de História da 
Arte, veio falar um pouco mais sobre as o-
bras de Salvador Dali. 

As crianças tiveram um primeiro contato 
com o artista através da obra "A Persistência 
da Memória", que está na capa da agenda. 
Piedade, então, mostrou diferentes fotografi-
as de Dali com bigodes engraçados, algu-
mas de suas pinturas e nos falou sobre ca-
racterísticas nelas presentes como lembran-
ças da infância do pintor, elementos flutuan-
do e animais. As crianças participaram com 
entusiasmo da apreciação das imagens e, 
no fim, foram convidadas a fazer desenhos 
inspirados nas pinturas de Dali. 

PEDIDO DO CORAÇÃO 

Que tal, durante este final de semana, 
rever algumas fotos com a família? 

É o pedido que a Turma do Coração faz 
aos pais: que separem com as crianças foto-

Boliche de Água da Turma da Chuva 



grafias que tenham registrado momentos 
significativos da vida delas para serem con-
tados aos amigos. 

Estamos enviando uma folha branca para 
que façam uma colagem. Quem quiser pode 
escrever também. 

BOLICHE DE NÚMEROS 
Este foi o nome escolhido pelas crianças 

da Turma da Chuva para o primeiro jogo que 
confeccionaram utilizando o elemento água, 
que tem sido o foco das nossas pesquisas 
neste início de semestre. Na próxima segun-
da-feira, faremos o nosso primeiro passeio 
para observação da água do mar, na praia 
do Arpoador. Pedimos que as crianças já 
venham com filtro solar e chapéu. Não mer-
gulharemos no mar e o lanche será individu-
al. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

OS PRIMEIROS GRAFITEIROS 
A evolução da escrita tem encantado as 

crianças da Turma da Evolução. Numa con-
versa animada, pesquisamos os desenhos 
que homens da pré-história faziam nas ca-
vernas. Depois de tanta pesquisa, as crian-
ças fizeram desenhos no papel pardo, inspi-
rados nas pinturas rupestres, e logo falaram: 
"os homens pré-históricos foram os primeiros 
grafiteiros!". Assim, nossos pequenos estão 
descobrindo a importância do registro para 
resgatarmos um pouco da nossa História. 

O PODER DA LAGOA 
"Nos divertimos muito com as esculturas. 

Conhecemos o seu Antônio, o artista plástico 
que fazia coisas legais com madeira do mar 
e da praia. Ele escolheu a Lagoa para fazer 
a exposição porque é um lugar gostoso. Co-
nhecemos os materiais utilizados para cor-
tar, lixar e pintar as madeiras. Tinha obra 
chamada Anaconda, Ursinho dengoso, Can-
guru, Unicórnio, Et, O monstro do lago, Ca-
nhão. O tempo transforma a madeira em lixo 
e o Antônio transforma essa madeira em es-
cultura. 

Depois, fizemos um gostoso lanche coleti-
vo e brincamos no parque dos patins. Trou-
xemos pedras muito bacanas para pintar 
como os homens da idade da pedra." 

Texto coletivo 

meu sexo. 
Prendia por um ferrinho que segurava o 

meu braço e um plástico por cima. Agora 
está numa caixinha, guardada com carinho. 

Ludmila Horta - F2TA 
"Ganhei quando nasci. Esse objeto é mui-

to especial porque me aquecia já que eu era 
bem magrinho quando me tiraram da barriga 
da minha mãe. Eu estava sujo de sangue. 
Então, tiveram que me dar banho, me colo-
car numa caminha de bebê e depois meus 
pais me levaram para casa. Ele foi bordado 
pela minha tia avó, é de pano, de vestir, e 
bem pequenininho." 

Gabriel Sampaio- F2TA 

CAFÉ COM PÃO 
Manuel Bandeira, bem cedinho, na F2M, 

tem provocado inspirações. 
 

"Uma pombinha. 
Duas pombinhas. 
Três pombinhas a voar 
Uma é minha. 
Outra é sua 
e outra é de quem pegar!" 

Guido F2M 
"Mamãe gosta muito de amora. 
Será que ela namora? 
Eu acho que sim. 
Mas com quem? 
Ninguém? 
Ou será que ela não tem?" 

Lavínia F2M 

NA MEMÓRIA 
As crianças da F2T trouxeram alguns ob-

jetos, muito importantes, que estão em suas 
memórias. Depois da difícil escolha, o desa-
fio foi escrever um texto contando um pouco 
da história desses objetos, em forma de adi-
vinhação, apenas deixando algumas dicas 
para o amigo descobrir. 

Veja se você consegue saber de qual ob-
jeto se trata. 
 

"Eu nasci com ele. Desde os 4 anos, 
quando eu o perdi, fiquei muito triste, mas 
depois eu parei de chorar e comecei a guar-
dá-lo para fazer um colar bem bonito. 

Eu o escolhi porque ele é parte do meu 
corpo. Agora eu olhando o vejo com uma 
lembrança bem legal." 

Lucas Gentil - F2TB 
"Ela faz parte da minha memória e eu 

nunca vou esquecer dela porque foi a minha 
mãe que me deu e eu usava toda hora e 
sempre queria mais e mais e mais e mais. 

Mas, antes, eu já tinha uma menor, mas 
eu era tão guloso que a minha mãe comprou 
uma maior... E tinha uma parte dela que era 
amarela. Ela era do Snoopy e tinha um bico. 
Acho que vocês vão acertar." 

Lucas Sampaio - F2TB 
"O objeto importante da minha vida foi a 

maternidade que me deu. Estava escrito o 
nome da minha mãe e ficava largo em mim. 

Tinha também a hora que eu nasci e o 

Turma do Primeiro Ovo na Lagoa 



REUNIÃO DE PAIS DE F2 
Na segunda-feira, dia 6 de abril, às 19h, 

receberemos os pais de F2 para falar sobre 
os rumos do projeto. Depois, num grupo me-
nor, pais e professora conversarão sobre as 
turmas e os desafios para o Segundo Ano. 

O ÁBACO 
Nesta semana, as crianças da F3 entra-

ram em contato com o ábaco, uma das mais 
antigas "máquinas de calcular", que vem 
sendo usada há mais de mil anos. 

Atualmente, ele tem sido usado em sala 
de aula para facilitar a compreensão do nos-
so sistema de numeração e, consequente-
mente, dos cálculos. 

As crianças estão envolvidas na compre-
ensão e no uso dessa ferramenta. 

BAÚ DE MEMÓRIAS 
As F4 decidiram estudar, entre tantas 

concepções sobre o tempo, um tempo mais 
subjetivo, não mensurável. 

Um Tempo ligado às suas memórias, às 
memórias de suas famílias e à memória co-
letiva. 

Iniciamos os estudos com a leitura do livro 
Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que 
nos trouxe curiosas indagações e afirmativas 
sobre a memória. À pergunta "o que é me-
mória?", responderam com surpreendentes 
afirmações: 
 

"Memória é como se fosse um baú cheio 
de lembranças (...) Guardamos na memória 
o que nós queremos para o futuro e o que já 
vivemos no passado." 

Helena Telles e José 
"Memória é um livro de muitas páginas 

que fica na cabeça de uma pessoa." 
Miguel Miranda 

"A memória é indefinível. Ela é a lembran-
ça de tudo que é bom e ruim que nós guar-
damos no nosso coração e na nossa cabeça 
(...)" 

Pedro Werneck e Alice Guaraná 
"A memória é uma coisa do nosso corpo, 

do cérebro. Nós nos lembramos das coisas 
mais legais da nossa vida e das coisas ruins 
também. Se nós perdermos a memória, não 
nos lembraremos de nada." 

Maria Rezende 
E assim foi aberto o nosso baú. Um baú 

de memórias, um baú de histórias. Vamos 
conhecê-las? 

REUNIÃO DE PAIS DE F5 
Na segunda-feira, às 19h, receberemos 

os pais de F5 para refletirmos sobre as idei-
as preliminares da implantação do Segundo 
Segmento do Ensino Fundamental, que es-
tão sendo enviadas para casa hoje, anexa-
das ao informe. Além disso, será uma opor-
tunidade para pais e professores trocarem 
informações sobre o Projeto da turma, que 
está saindo do forno. A partir das 18h, antes 
de nosso encontro, abriremos o novo espa-
ço, que ainda está em obras, para os que 
quiserem conhecê-lo. 

Optamos por reunir, nesse momento, as 
três turmas. Mas como somos muitos, pedi-
mos que confirmem a presença indicando, 
na agenda, o número de familiares que parti-
ciparão do encontro, para que possamos 
tentar arrumar o espaço adequadamente. 

NOS CAMINHOS DE DRUMMOND 
As F4 em 2008, hoje F5, refizeram alguns 

caminhos de Machado de Assis. Em 2009 
vão seguir os passos de Drummond. Visita-
remos o prédio em que o escritor morou, em 
Copacabana, faremos uma leitura de seus 
poemas que estão registrados na calçada e, 
depois, vamos caminhar até o calçadão para 
fotografar sua tão famosa estátua. Quere-
mos aproveitar para fazer uma pesquisa, 
perguntando às pessoas que passam, o que 
elas sabem sobre o poeta. 

Pedimos que cada um carregue seu lan-
che, suco e água. 

Atenção aos dias na próxima semana: 
F5MB – segunda-feira 
F5MA e F5T – quinta-feira 

CALCULADORA 
A calculadora começou a frequentar as 

aulas de Matemática. Nossos alunos vão 
aprender a operar usando os modelos mais 
simples. Ninguém precisa ficar com receio 
de mandar a maquininha para a escola por-
que aqui vai ter hora para tudo: cálculo men-
tal, contas armadas e calculadora serão par-
ceiros nas atividades. 

TEMPO TEMPO TEMPO 
Em 2009, seguimos pensando sobre as 

várias formas do tempo. No Coral, por exem-
plo, começamos a ensaiar "Expresso 2222", 
de Gilberto Gil, que fala de um tempo futuro, 
mas que já passou. 

Nas aulas de Música, Manu mostrou à 

turma os vários ritmos com uma apostila pa-
ra ajudar. Vamos aprender samba, funk, 
choro, marcha, capoeira, baião, valsa, ijexá 
e partido alto. 

E nos nossos encontros da Tribo, esta-
mos pensando sobre o tempo futuro da es-
cola com a Tetê e a Cecília. 

Agora a Sá Pereira vai ter mais tempo 
para aqueles que querem ficar um tempo 
maior por aqui. 

Gustavo - F5T 

REDATORES 
Na F5T, a cada semana, dois alunos são 

encarregados de redigir a matéria do Informe 
com um resumo do que foi vivido no período. 
Alguns textos ganham acréscimos da profes-
sora e dos amigos. Com essa atividade, cria-
mos mais uma oportunidade de recapitular, 
contextualizar e avaliar os acontecimentos 
semanais. 

DE TODOS 
DICA DE EXPOSIÇÃO 

Lucas, pai do Josué (F1M), lembra que: 
está acontecendo o "FILE 2009", no Oi Futu-
ro. Algumas obras de arte digital são bastan-
te interativas e boas para um contato das 
crianças com esse universo. 

AULAS DE CAPOEIRA 
Stéphane, pai da Sophia (TAM), indica 

aulas de capoeira para crianças, no Café 
Cultural, com o mestre Passarinho. Os horá-
rios são especiais para as crianças que fre-
quentam os dois turnos da Sá Pereira. Para 
maiores informações, procurem a Fernanda, 
nos telefones 2526-2666 e 2286-2648 ou 
acessem www.brincadeiradeangola.com.br. 

 

30   JOAO RIBEIRO BETI                            F1T 
31   MARIA DINIZ SCARPA                      F5MA 
31   BRUNA RIBEIRO A MAGALHÃES        F3T 
31   LUIZA DINIZ SCARPA                        F5MB 
 

1     ALICE GASTAL FERRARI                   F2TA 
2     MARIA FERNANDA V FRANÇA MOSSTAM 
4     GIOVANA CARVALHO B DA SILVA     F3T 

Aniversários 
de 30/3 a 5/4/2009 


