
filmes e livros são bem vindos. 

GRAVANDO! 
As crianças da Turma da Borboleta envol-

vem-se, cada vez mais, com a metamorfose 
dos sapos. Sophia C. e Gabriel trouxeram 
fotos e textos sobre o assunto, que desperta-
ram o interesse de todos e resultaram em 
trabalhos de artes caprichados. Nossos me-
ninos e meninas também estão envolvidos 
num processo de filmagem para compartilha-
rem as novidades com suas famílias na Fes-
ta Pedagógica, uma nova experiência que 
tem proporcionado diferentes sensações di-
ante da câmera. 

FESTA E PASSEIO 
A Turma do Arco-íris está animada com 

os preparativos para a Festa Pedagógica. 
Nossa produção já está a todo vapor. Nas 
aulas de Música e Expressão Corporal, te-
mos dramatizado cenas das histórias dos 
Contos de Fada e na sala de artes, trabalha-
do com diferentes materiais, o que tem dei-
xado as crianças bastante animadas. 

Na próxima terça-feira, iremos ao Museu 

PARA TODOS 
ERRO NA AGENDA 

Pedimos que não levem em consideração 
o que está escrito na agenda nos dias 29 e 
30 de maio. Sexta, 29/05 estaremos funcio-
nando normalmente. E a Mostra de Artes 
está confirmada para o dia 20/06. Veja deta-
lhes na seção do Ensino Fundamental. 

FESTA JUNINA 
Depois de tanta discussão... Vamos retor-

nar ao Campo de São Cristóvão. Ainda esta-
mos em fase de planejamento, mas a data e 
o local já estão confirmados. Sabemos que 
não vamos agradar a todos mas achamos 
que, de todas as experiências anteriores, as 
festas no Campo de São Cristóvão foram as 
que geraram menor polêmica, agradando a 
uma parte significativa da comunidade. Para 
atender aos pais que não sentem suas crian-
ças acolhidas e protegidas naquele espaço 
faremos, na semana que antecede a festa, 
pequenas comemorações internas, só para 
as crianças. Para os mais animados tentare-
mos repetir as apresentações com as dan-
ças tradicionais com a participação de adul-
tos e crianças. Aguardem notícias sobre o 
evento. Por enquanto é rezar para São Pe-
dro não deixar chover como no dia do desfile 
do nosso bloco de carnaval. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
Voltamos a confirmar as datas e horários 

de nossas Festas Pedagógicas. Contamos 
com a presença de todos. 
Turma da Borboleta - terça-feira, dia 2/6, às 8h 
Turma do Coração - quarta-feira, dia 3/6, às 16h 
Turma da Chuva - sexta-feira, dia 5/6, às 8h 
Turma do Arco-Íris - sábado, dia 6/6, às 9h 
Turma do Tigre - sábado, dia 6/6, às 10h 
Turma da Lua - terça-feira, dia 9/6 às 8h 
Turma do Jabuti - terça-feira, 9/6 às 16h 
Turma do Sol - quarta-feira, dia 10/6, às 8h. 

PEDIDO DE JABUTI 
As crianças da Turma do Jabuti observa-

ram diferentes imagens de animais que nas-
cem de ovos. Diogo trouxe uma revista que 
despertou a curiosidade dos pequenos, que 
tentaram descobrir quais eram esses ani-
mais: "Será que é um jacaré?! Será que é 
um jabuti?" Ainda apreciamos um pequeno 
vídeo sobre a desova das tartarugas e vimos 
diferentes tipos de ovos em um livro. Agora 
vai o nosso pedido: será que alguém teria 
um ovo, que não fosse de galinha ou de co-
dorna, que pudesse nos emprestar para 
mostrarmos às crianças aqui na escola? Va-
lem os de pato, aveztruz, coruja etc. 

BICHOS NA LUA 
A Turma da Lua escolheu alguns bichos 

para pesquisar. Pretendemos descobrir co-
mo nascem, o que comem - quando são be-
bês e depois que crescem - e comparar a 
alimentação das galinhas, elefantes, baleias 
e macacos com a das crianças. Faremos 
muitos trabalhos de artes e receitas, inspira-
dos nessas descobertas. Materiais como 
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las de duas maneiras: 
picadinha com mel e 
em um saboroso bolo 
preparado com a aju-
da de todos. Uma delí-
cia! 

PASSEIO MÁGICO 
NO JARDIM BOTÂ-
NICO 
A Turma da Chuva fez 
um passeio ao Jardim 
Botânico para pesqui-
sar a água. 
Vimos as tartarugas, 
que se moviam lenta-
mente dentro do lago, 
e um relógio de sol 

com números que apa-
reciam na "tabuleta". 

Perto do portão, tinha uma bica com água 
limpa para beber. Depois, encontramos uma 
árvore de Pau-Brasil que era vermelha por 
dentro. 

Apostamos corrida de folhas na água. Na 
primeira vez, as folhas empataram. Na se-
gunda, a folha verde ganhou. De repente 
apareceu um macaco que ficou olhando para 
nós. No lago, vimos as ninféias e as vitórias-
régias, que são plantas da água. A gente 
visitou o chafariz, mas ele estava desligado. 
No final, lanchamos e fomos brincar no par-
quinho. 

Nós amamos o passeio. Foi muito diverti-
do! 

Turma da Chuva 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Capistrano de Abreu, 29                         

FESTAS À VISTA 
F2TA, terça-feira, às 16h 
F2M, quarta-feira, às 8h 
F2TB, quarta-feira, às 16h 
 

A Mostra de Artes, das F5, F4 e F3 está 
confirmada para o dia 20 de junho, sábado.  

NOVA PROFESSORA 
Por motivos de saúde, nossa querida Ra-

quel, professora de Teatro, precisou sair de 
licença. Sua estagiária, Helena de Medeiros, 
que já acompanhava as turmas há algum 
tempo, assume o trabalho até seu retorno. 

ARTE DA RUA NO MUSEU 
"Na quinta-feira, dia 14, a Turma da Evo-

lução foi ao CCBB ver a exposição dos Gê-

Histórico Nacional. O lanche será coletivo. 

O QUE É UM MICÓLOGO? 
A turma do Tigre recebeu a visita de Már-

cio, pai do João Nucci, que é micólogo e veio 
nos falar sobre alguns fungos que encontra-
mos na nossa vida e dos seus efeitos maléfi-
cos ou benéficos. Depois de sua exposição 
as crianças ficaram ainda mais encantadas 
pelo tema. 

O interesse surgiu no grupo quando, há 
duas semanas, mostramos para eles uma 
reportagem que tratava sobre a proliferação 
de um fungo na gruta de Lascaux. 

Agora, nossos pequenos cientistas acom-
panham dia-a-dia a formação de fungos no 
miolo de um pão. 

A curiosidade não tem limite... 

CEREJAS E MANGAS 
As crianças da Turma do Sol, depois de 

pesquisarem sobre a Cerejeira, árvore origi-
nária do Japão, estão agora pesquisando a 
Mangueira, árvore que temos no pátio da 
escola. Elas a observaram e estão começan-
do a produzir um trabalho de artes coletivo. 
Mas nossa pesquisa não para por aí; na pró-
xima semana observaremos o tempo de a-
madurecimento de uma manga e faremos 
um gostoso suco. 

BANANAS PARA O CORAÇÃO 
Durante uma semana a Turma do Cora-

ção acompanhou e fotografou o amadureci-
mento de uma fruta, observando suas trans-
formações com o passar do tempo. As bana-
nas, antes verdes, tornaram-se maduras e 
amarelinhas, prontas para serem saborea-
das pelas crianças. Decidimos, então, prová-

meos. Nós cantamos e brincamos no ônibus. 
Chegamos no museu animados e curiosos. 
Vimos uma cabeça em cima de um fusca 
que funcionava! Gostamos de umas caixas 
onde falávamos e podíamos escutar mais 
alto em outra caixa. Nos vimos muitas vezes, 
ou melhor, nos vimos nos espelhos! Apren-
demos sobre ilusão de ótica vendo os grafi-
tes e, para acabar, arrasamos nos instru-
mentos!" 

F1T 

EXPOSIÇÃO "OS GÊMEOS" 
A Turma do Primeiro Ovo foi ao CCBB ver 

a exposição "Os Gêmeos". Quem foi ver es-
sa exposição vai compreender melhor as 
percepções e os depoimentos das crianças 
publicadas no “site”. 

DALÍ, OS GÊMEOS E BRUEGEL 
Na F2TA, esses artistas deram muito o 

que criar. 
Algumas imagens das obras de Dalí, por 

ocasião do encontro com Piedade - queridís-
sima avó da Tatiana - "ganharam" histórias 
e, agora, estão sendo organizadas em um 
livreto para apreciação de todos. 

Vale ressaltar que após ganharem este 
formato, os textos ainda serão objeto de lei-
tura, apreciação e reflexão entre as crianças. 

Não foi difícil para a turma identificar, na 
exposição "Vertigem", muitos elementos que 
remetem ao sonho, à imaginação e à fantasi-
a já trazidos em nossa conversa sobre o 
Surrealismo. Como desdobramento de nos-
sa visita à exposição, as crianças foram con-
vidadas a criar livremente, a partir de recor-
tes das obras escolhidas por eles. 

Julia 

Márcio Nucci, pai do João, na Turma do Tigre 



Nas últimas aulas de projeto nos encon-
tramos com a história de um artista diferente, 
Bruegel, de um tempo bem distante - ainda 
Idade Média para alguns historiadores. Apre-
ciamos a intenção realista de seu trabalho, 
seu gosto em pintar paisagem e a vida dos 
camponeses. 

A lupa foi importante instrumento para 
observação dos detalhes da obra "Jogos 
infantis". Apreciamos as cores, movimentos 
e escolhemos alguns de seus elementos pa-
ra ampliação. 

NOTÍCIAS DA F2TB 
"Na semana passada fomos ao CCBB ver 

a exposição "Vertigem", com trabalhos dos 
Gêmeos. Tinha obras bem diferentes. As 
casas eram pintadas em forma de rosto de 
pessoas. Quando entrávamos na instalação, 
parecia que a "casa-cabeça" estava pensan-
do ou sonhando com a gente. Eles pintavam 
inspirados nas músicas que ouviam. 

Olhando algumas de suas obras, lembra-
mos das pinturas surrealistas de Dalí. No 
final desse passeio, fomos à Casa de Rui 
Barbosa brincar e fazer um delicioso piqueni-
que. Foi muito divertido! Na volta termina-
mos de assistir ao filme Viagem ao Céu, de 
Monteiro Lobato, onde aparece São Jorge e 
o Dragão na lua. Aproveitamos para fazer 
um trabalho de arte, com alguns persona-
gem do filme, usando lápis pastel. Ficou bem 
legal! 

Esta semana também pintamos e enfeita-
mos várias caixas para guardar nossos obje-
tos da memória. 

A outra notícia da turma é que o grupo 
agora é formado por 26 pessoas, o mais no-
vo integrante ainda é muito pequenininho e 

ROUPA COLORIDA 
Para a próxima aula de Expressão Corpo-

ral, as crianças da F3T deverão trazer uma 
roupa colorida, com o mínimo possível de 
estampas e enfeites. As duas peças devem 
ser, de preferência, da mesma cor; mas pro-
curem improvisar com o que têm no armário. 
Evitem as cores escuras como o cinza, o 
preto e o marrom. As roupas ficarão na es-
cola por duas semanas para a realização de 
uma filmagem. Pedimos que sejam marca-
das com o nome das crianças e venham 
num saquinho que também possa ser facil-
mente identificado. 

INGLÊS NA F3 
First, second, third... vamos colocar or-

dem nesta história. 
As F3 estão aprendendo os "Ordinal Num-

bers". Aprendendo como usá-los e para que 
servem. Nos próximos encontros iremos co-
nhecer algumas "Nursery Rhymes", muito 
populares na língua inglesa. 

ÚLTIMA VISITA 
Esta semana, como já havíamos anuncia-

do, a F3M recebeu a visita de André, pai da 
Anna, acompanhado de sua coleção de cha-
veiros. Cada chaveiro é a lembrança de um 
país viajado! 

A trabalho, André já conheceu muitos paí-
ses e, em sua caixinha azul, guarda pedaci-
nhos de cada um deles. 

CADÊ? 
Após a leitura do poema de Fatima Mi-

gueez "Arquitetura de um Novo Tempo" as 
crianças da F4T brincaram com as palavras 
e, em duplas, fizeram seus poemas. Alguns 

F2TB nos Jardins da Casa de Rui Barbosa André, pai da Anna, e sua coleção de chaveiros na F3M 

está dentro da barriga da nossa professora. 
Ficamos felizes com o bebê que chegará 

no final do ano." 
Texto coletivo 

BRINCADEIRAS DE ANTIGAMENTE 
As crianças de F2TA, F2TB e F4T se di-

vertiram a valer no Pereirão com as brinca-
deiras de antigamente que pesquisaram em 
casa. A farra começou com um queimado 
diferente, chamado Rei e Rainha, que João 
(F4T) nos ensinou e que sua avó jogava 
quando era menina. Teve até fila para brin-
car com o elástico, a amarelinha e as "cinco 
marias" trazidos pela Bia (F4T) e pelo Gabri-
el Braga (F2TB). Lucas Gentil (F2TB) trouxe 
um dominó e um baralho que dividiu com a 
colega Julia W. (F2TB). Foi uma tarde muito 
bacana! 

F2M NOTICIA SEUS PASSEIOS 

Em "Sonhos de Einstein". 

"Os bailarinos balançavam igual à cordi-
nha de alguns relógios antigos. Eles devem 
ter feito muito tempo de ensaio, porque os 
movimentos eram certinhos e ninguém trom-
bava em ninguém quando se cruzavam no 
ar. Tudo mexia no espetáculo, até a platéia 
nos balanços, nada ficava parado, isso pode 
ser comparado com o tempo." 

Em "Vertigem, OsGêmeos" 

"Muitas coisas legais, descobrimos que o 
grafite é Arte Urbana. Tinha uma obra muito 
especial, xadrez, que dava a impressão de 
uma viagem numa máquina túnel do tempo 
para a Idade Média." 

Impressões Coletivas 



estão publicados no “site”. 
 

Cadê as férias? / O tempo levou / Cadê o 
tempo? / Está nas horas / Cadê as horas? / 
Estão na alegria / Cadê a alegria? / Está nos 
dias / Cadê os dias? / Estão no relógio / Ca-
dê o relógio? / O Tempo matou / Cadê a 
morte? / A vida levou / Nossa, que vida! / 
Vida maravilhosa de viver! 

Tomás e Giovanna F4T 

MULTIPLICANDO 
Nas aulas de Matemática, a atenção das 

crianças das F4 esteve voltada para o apren-
dizado da técnica operatória da multiplica-
ção. Sem demora, aprenderam e agora co-
meçarão a descobrir as relações existentes 
entre as tabuadas. 

Todos mostram-se muito interessados 
nesse novo aprendizado. 

PELA INTERNET 
Neste final de semana o dever de casa 

para a F4 será diferente. Cada criança man-
dará, por email, seu autorretrato em poesia 
que já está feito no caderno de Projeto. O 
texto será digitado, preferencialmente, em 
arial 12. 

Para a turma da manhã o email é 
f4m@escolasapereira.com.br 

Para a turma da tarde o email é 
f4t@escolasapereira.com.br 

REUNIÃO DE PAIS F4 
Segunda-feira, às 19h, aguardamos os 

pais das F4 para avaliarmos o trabalho de-
senvolvido até agora e trocarmos notícias 
sobre as turmas. 

NO INSTITUTO MOREIRA SALES 
"Nós da F4M fomos ao Instituto Moreira 

Sales. Quando chegamos lá, encontramos a 
Joana, guia, andamos pelo jardim que foi 
feito por Burle Max e pegamos umas pran-
chas para a gente escrever o que a gente 
achava interessante. 

Tinha também um rio, um estúdio e uma 
reserva técnica fotográfica. Uma moça cha-
mada Cristina explicou que o prédio foi cons-
truído para guardar fotos antigas, numa tem-
peratura negativa de até 5 graus com 40% 
de umidade. Eles guardam fotos de 1860 até 
mais ou menos 1970. 

Para entrar no estúdio, passamos por u-
ma porta giratória, o túnel do tempo. 

Antigamente tinha negativo e desse nega-
tivo se revelava a foto. O Ailton mostrou uma 
foto e depois deixou tudo escuro e só acen-
deu uma luz vermelha e pegou um papel já 

preparado para foto e passou num produto 
químico e passou no outro e a foto começou 
a aparecer devagarinho e o papel estava 
limpinho. Uma mágica! Ele explicou que se 
você entrar na sala com um papel igual a-
quele e acender a luz, ele fica todo preto. 

Depois vimos a exposição de Paul Str-
cend chamada "Olhar Direto". Ele viajou pa-
ra a Itália, França e outros países e tirou fo-
tos também de Nova Iorque no começo do 
séc XX. Ele fotografava com câmeras escon-
didas para retratar a realidade das ruas. Vi-
mos também um filme bárbaro que ele fez." 

Maria Eduarda J., Maria Helena,  
Caio, Eike, Joanna C. 

APOSTILA DE LITERATURA DAS F5 
As turmas da manhã receberam e inaugu-

raram a Apostila de Literatura com o gênero 
Biografia. Como falamos na reunião de pais, 
pedimos, a quem puder, que a encaderne 
para ficar mais resistente para tantas idas e 
vindas até o final do ano. 

O GRANDE DITADOR NA F5T 
Globos recobertos, colagens, montagens 

com fotografias, maquetes, máquinas e car-
tazes originais, personagens de massinha e 
desenhos caprichados... Quanta criatividade! 
Foi um conjunto de belíssimos trabalhos o 
resultado da proposta plástica a partir do 
discurso do filme O Grande Ditador. Por en-
quanto só a Turma da Evolução e a F2TA 
subiram ao Céu Pereira para ver a exposi-
ção. Mas os trabalhos serão expostos na 
Mostra do dia 20 de junho. 

VITAMINA PARA AS F5 
Começa hoje a Vitamina 2009! 
Quinzenalmente, às sextas-feiras, serão 

publicados no site da escola, no espaço re-
servado a cada turma, em "Das Turmas", 
exercícios de Matemática para serem resol-
vidos pelos alunos do Quinto Ano. 

Com as atividades, pretendemos ampliar 
a oportunidade de treino dos novos conheci-
mentos e rever conteúdos antigos. 

A cada quinzena serão publicadas, junto 
com as novas tarefas, as respostas dos e-
xercícios anteriores. 

Os alunos podem conferir as respostas e 
devem levar as dúvidas para serem discuti-
das no grupo numa data a ser agendada 
com a professora. 

SABATINA 
Afinal, a tabuada é importante ou não é? 
Garantida a compreensão da multiplica-

ção, partimos para a descoberta de resulta-

dos a partir da observação de relações entre 
fatores e produtos. 

Agora é hora de exercitar a memória e se 
colocar o desafio de decorar as tabuadas. 

Cada aluno assumiu, com a professora e 
com a turma, um compromisso, na sua medi-
da, de memorizar alguma tabuada. 

Na próxima semana teremos sabatina na 
aula de Matemática. 

Pedimos aos pais que participem e valori-
zem o esforço da meninada. 

SESSÃO CINEMA 
As crianças assistirem em casa a filmes 

indicados pela escola é, sem dúvida, uma 
boa ideia, mas achamos que o programa 
não pode ficar concentrado somente no fim 
de semana, pois as videolocadoras não da-
rão conta da solicitação de mais de 50 famí-
lias. 

Portanto, adaptamos a ideia original: du-
rante a próxima semana gostaríamos que os 
alunos das F5 assistissem ao filme "O ano 
em que meus pais sairam de férias". 

Na semana seguinte faremos atividades 
de desdobramento e reflexão a partir do fil-
me de Cao Hamburger. 

 

DE TODOS 
MATEIRAS E MATEIROS 

Neste domingo vamos subir a Pedra Boni-
ta, um dos visuais mais bonitos de nossa 
cidade.  

Se animou? Então venha com a gente! 
Para se inscrever ligue para Chico, 9333-
2710 ou Moleque Mateiro, 9923-0325 

MEU MELHOR AMIGO 
Pedro Saback, ex aluno, irmão do André 

(F4T) e Glorinha (F3T) convida a todos para 
a exibição do Curta Metragem "Meu Melhor 
Amigo", no qual representa um dos persona-
gens. Não percam! A exibição será no dia 
26/5, às 20h, no Caroline, na Rua JJ Seabra, 
10, Jardim Botânico. 

25   SOFIA MATTOS DE M GONÇALVES  TCM 

25   HELENA LESSA MACEDO                   F4T 

27   RAFAELA MOROSINI MENEZES         F1T 

28   NINA SIMÕES PIRES FRAGALE          F1T 

30   PEDRO COUTO R DE SOUZA             F3T 
 

Aniversários 

de 25 a 31/5/2009 


