
Para nossa alegria, a Paula nos presente-
ou com um tabuleiro recheado dessas delí-
cias, que todos comeram suspirando! 
Nesta semana, as crianças tiveram uma 

experiência especial: recebemos a visita de 
Mariana e Charles, pais da Flora (TAM), que 
vieram nos ensinar a plantar algumas mudas 
de pimenteira, rúcula, cebolinha, sementes 
de abóbora e de salsinha. Todos colocaram 
a mão na terra e auxiliaram, com prazer, os 
nossos visitantes! 
Na próxima terça-feira, temos um encon-

tro marcado com os pais para compartilhar 
tudo o que temos aprendido. Até lá! 

COM A MÃO NA MASSA 
A Turma da Lua recebeu a deliciosa visita 

da Kapim, mãe do Antonio (TAM) e da Sofia 
(TCM), que veio fazer, com as crianças, um 
pão recheado. Para essa receita, nos inspi-
ramos na história da Galinha Ruiva. No en-
tanto, ao contrário do que acontece na histó-
ria, Kapim teve a ajuda de nossos pequenos 
para confeccionar a guloseima e, também, 
para degustá-la!. Todos levaram uma peque-
na porção para lancharem em casa, acom-
panhada da receita. Recomendamos que a 
utilizem em casa com os pequenos ajudan-
tes, pois eles adoraram a experiência de me-

PARA TODOS 
INFORME 590 
Na próxima semana, por causa do feirado 

de quinta-feira, não publicaremos o Informe 
Semanal. O de número 590 circulará na sex-
ta-feira, dia 19/6. Fiquem atentos às agen-
das. 

TELEFONES DA SÁ PEREIRA 
Lembramos, a quem ainda não sabe, que 

há mais de dois anos o telefone 2535-2434 
foi substituído pelos telefones 2538-3231 
(Capistrano de Abreu) e 2538-3232 (Rua 
Marques). 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

ÚLTIMAS FESTAS 
Mais uma vez, voltamos a confirmar as 

datas e horários de nossas próximas Festas 
Pedagógicas, lembrando que apenas as Tur-
mas da Lua e do Jabuti farão as suas festas 
na sede da Pereirinha. As demais turmas na 
sede da Capistrano de Abreu. Contamos 
com a presença de todos e lembramos a 
importância de não exceder o número máxi-

mo de dois convidados por criança para que 
todos possam participar desse encontro com 
maior conforto. 
 

Turma do Arco-Íris, amanhã, às 9h 
Turma do Tigre, amanhã, às 10h 
Turma da Lua, terça-feira, às 8h 
Turma do Jabuti, terça-feira, às 16h 
Turma do Sol, quarta-feira, às 8h 

SURPRESAS NA TURMA DO JABUTI 
Ao longo da semana passada as crianças 

da Turma do Jabuti observaram diferentes 
tipos de ovos. Letícia (TAM) e Cecília, direto-
ra da escola, nos trouxeram exemplares de 
patos e galinhas. Aproveitamos essa diversi-
dade para comparar seus tamanhos, formas 
e cores e ainda vimos imagens interessantes 
de vários animais que nascem de ovos: jabu-
tis, galinhas e outros. Tanta novidade aca-
bou despertando a curiosidade das crianças 
que quiseram saber mais sobre esses ani-
mais. E a surpresa foi grande quando rece-
bemos uma carta da Tetê, que nos enviou 
uma fotografia muito interessante de um ja-
carezinho saindo do ovo. Mas, as novidades 
não pararam por aí! Para incrementar a ativi-
dade, comemos ovos de codorna cozidos e 
tentamos preparar um suspiro mas, a receita 
não deu certo! 
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nhas e muito doces. Também, nesta sema-
na, nossos pequenos se esforçaram bastan-
te durante os ensaios da dança para a nossa 
Festa Pedagógica. O resultado de tanto em-
penho e dedicação será visto na próxima 
quarta-feira. Estão todos muito ansiosos e 
torcendo para que esse dia chegue logo! 

GRAFITE RUPESTRE??? 
Esta semana a Turma do Tigre recebeu a 

visita de um grafiteiro muito querido e já co-
nhecido das crianças: o Raoni, auxiliar da 
Turma da Borboleta. Ele veio mostrar como 
é o processo de criação dessa arte. 
As crianças, grafiteiras em potencial, colo-

caram a mão na massa, ou melhor, na tinta, 
e fizeram juntas um "grafite rupestre", inspi-
radas em algumas imagens da Gruta de Las-
caux. 
Ficaram curiosos? O resultado poderá ser 

visto na nossa Festa Pedagógica, amanhã, 
às 10h. 

DE BONDE PARA COPACABANA  
A Turma do Coração foi brindada com um 

lindo dia em seu passeio à praia de Copaca-
bana. Com o tempo firme, as crianças pude-
ram se esbaldar em brincadeiras com a areia 
e a água do mar nas bacias, observar o cal-
çadão de pertinho, o Copacabana Palace, as 
construções à sua volta, as pessoas que 
trabalhavam ou passeavam por lá e escolher 
o que fotografar. Por fim, saborearam um 
delicioso picolé e, na volta para a escola, 
podíamos ver estampada, no rostinho de 
cada criança, a alegria por ter vivido essa 
experiência ao lado dos amigos. 
Na última quarta-feira as crianças recebe-

ram, com muito entusiasmo, as suas famílias 

xer na massa do pão. Experimentamos, ain-
da, a receita de ovos de galinha mexidos pelas 
próprias crianças. Depois de prontos, servimos 
na hora do lanche para a alegria da turma! 

ARCO-ÍRIS E O PÉ DE FEIJÃO 
Miguel Galvão (TBT) trouxe uma novidade 

que agradou a todos da Turma do Arco-Íris: 
um pé de feijão plantado em um vaso. Mui-
tas perguntas e histórias surgiram depois 
que ele contou sobre todo o processo de 
transformação de alguns grãos de feijão. As 
crianças, rapidamente, associaram seu rela-
to à história de João e o Pé de Feijão e, mui-
to interessadas, quiseram saber se aquela 
plantinha havia crescido de um dia para ou-
tro e se chegaria até o teto da escola. Para 
matar a curiosidade, plantaremos nossos 
feijões e registraremos todas as etapas da 
nossa experiência. 

A BORBOLETA E O SOL 
A Turma da Borboleta brincou com a Tur-

ma do Sol e finalizou esse encontro com um 
piquenique no pátio. Entre comes e bebes, 
nossos pequenos falaram sobre o que estão 
estudando e compartilharam suas pesquisas 
trocando curiosidades sobre o ciclo da vida 
das borboletas e dos sapos e sobre a cultura 
japonesa. Foi uma manhã diferente e muito 
agradável em que todos interagiram e des-
cobriram novos amigos. 

MANGAS NA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol observaram 

o processo de amadurecimento de algumas 
mangas. Tiramos fotos, vimos a diferença 
das cores, texturas e cheiros. No final, pro-
vamos as frutas que estavam bem amareli-

para participar da primeira Festa Pedagógica 
da turma. Foram momentos importantes, 
apresentação de duas coreografias, dança-
das em clima de muita euforia, seguida da 
exposição dos trabalhos de artes de nossos 
"fotógrafos mirins". Foi um fim de tarde muito 
especial para todos! 

TRANSFORMAÇÃO DA TERRA 
As crianças da Turma da Chuva foram 

desafiadas a representar a transformação da 
Terra desde a sua origem. Para a época em 
que a Terra era uma bola de rocha incandes-
cente, usaram cola colorida e para quando 
era um imenso oceano e um imenso conti-
nente, usaram cola colorida com serragem 
de lápis. Por fim, para representá-la da for-
ma atual, usaram tinta com areia. Para pre-
parar essas misturas foi preciso usar as 
mãos com muita habilidade! Maria Fernanda, 
ao manipular estes materiais, fez um comen-
tário que expressou o que todos estavam 
sentindo: "Isso é muito gostoso e nojento!". 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

APOIO PEDAGÓGICO 
Temos convidado alunos de F1 a F5 para 

participarem de um apoio pedagógico em 
Língua Portuguesa e Matemática, no mês de 
julho. O número reduzido de crianças nos 
permite uma aproximação maior de suas 
possibilidades e dificuldades pedagógicas 
para melhor adequar nossas mediações no 
dia-a-dia de sala de aula. Trata-se de um 
convite, sem caráter obrigatório, mas que 
deve ser considerado pelas famílias, pois de 
uma forma geral os resultados desses en-

Turma da Borboleta e Turma do Sol se encontram no pátio Festa da Turma do Coração 



contros com a professora da turma têm sido 
muito positivos. Os professores, junto à coor-
denação e orientação pedagógica, através 
de uma avaliação cuidadosa, selecionarão 
as crianças que podem se beneficiar desse 
apoio e as famílias receberão, nas próximas 
duas semanas, uma circular com o convite. 
Este ano os encontros acontecerão nos dias  
14, 15, 16 e 17. Para quem participar do a-
poio, as férias serão do dia 15 de julho ao 
dia 2 de agosto. 

MOSTRA DE ARTES 
Lembramos nossa Mostra de Artes no 

próximo dia 20, sábado. Para tentar atender 
a um grupo grande de alunos de F3T, que 
tem um compromisso nesse dia, vamos an-
tecipar o horário de apresentação para 
13h30. Esperamos, com isso, ajudá-los a 
estarem presentes no evento que foi cons-
truído pelo esforço coletivo e só faz sentido 
se todos puderem aproveitar a ocasião. Fal-
tas em festas com apresentações coletivas 
prejudicam muito a coesão, o desempenho e 
a gratificação do grupo. Pedimos que se es-
forcem para colaborar e em caso de impedi-
mento real não deixem de avisar à coorde-
nação com antecedência. Os horários das 
demais turmas estão confirmados e disponí-
veis no site. 

CORES PARA AS F5 
No dia da Mostra de Artes as F5 apresen-

tarão o trabalho que estão desenvolvendo 
nas aulas de dança e expressão corporal. 
Para dar certa uniformidade ao grupo, pedi-
mos que o figurino seja composto de peças, 
sem estampas, nas cores amarela, vermelha 
ou laranja, flexíveis, que não dificultem a mo-
vimentação das crianças. 

OUTRAS HISTÓRIAS  
DO SAPATINHO DE CRISTAL 
As crianças da Turma do Primeiro Ovo 

estão trazendo seus repertórios de histórias 
para a escola. Nesta semana ouvimos a his-
tória de Cinderela, contada pela madrasta. 
As crianças pensaram em outro fim para o 
sapatinho de cristal e registraram no cader-
no: 
 

"O príncipe vendeu para Aurora, A Bela 
Adormecida" 

Hanah 

"Ele saiu rolando e se quebrou e o vento 
levou os cacos de vidro e caiu nas mãos de 
um gari e ele jogou no lixo." 

Sofia 

Lemos também a história "A menina que 

sa atividade de leitura diária dos livros favori-
tos. Agradecemos a colaboração das famí-
lias e, em breve, noticiaremos a próxima pro-
posta de leitura. 

NO TEMPO MEDIEVAL 
A F2TB continua suas pesquisas. O estu-

do tem possibilitado muitas conversas e des-
cobertas sobre a Idade Média. 
As crianças têm levantado algumas hipó-

teses sobre essa época. A localização do 
continente europeu no globo e no atlas geo-
gráfico tem ajudado a enriquecer as discus-
sões. A apostila e os trabalhos no caderno 
também têm motivado o grupo a buscar in-
formações interessantes sobre o nosso Pro-
jeto "Uma volta no tempo medieval" e a criar 
belas histórias encantadas sobre castelos, 
cavaleiros, príncipes, reis e rainhas. Como 
este: 

Salvando as princesas 

Era uma vez um camponês que tinha 5 
anos e sonhava em crescer e se tornar um 
príncipe ou um guerreiro. 

O nome dele era Juca. E o Juca começou 
a treinar com uma espada de madeira que 
ele tinha inventado. 

Depois de algum tempo, ele se tornou um 
guerreiro e salvou várias princesas. 

O guerreiro viajou para vários lugares do 
mundo com uma das princesas. O guerreiro 
ficou mais rico e se tornou um príncipe. 

O príncipe ficou mais rico e teve um cas-
telo, e o príncipe ficou mais rico e teve um 
grupo de guerreiros e o grupo é este que 
está aqui. 

Nina, F2TB 

NOTÍCIAS DA F2M 
Alguém acha que terminou na Festa Pe-

dagógica? Nada disso. Continuou na segun-
da-feira com a apresentação da peça "Bela 
Adormecida" para a Pereirinha, Lanche Me-
dieval para celebrar nossos estudos e show 
de talentos nas aulas de música com a pro-
fessora Manu. 
UFA! Esses pequenos estão com tudo e 

estão prosas! 

OUTRO LIVRO! 
Os vorazes leitores de F3 estão concluin-

do a leitura de "Álbum de Figurinhas", de 
Fanny Abramovich. A divertida história en-
cantou a todos com sua trama e palavras 
inventadas. 
E como o tempo não para, aproveitamos 

para anunciar nossa próxima leitura: "A Bol-
sa Amarela", de Lygia Bojunga, Editora Casa 

Desenho da Nina (F2TB), Tempo Medieval 

só pensava em daqui a pouco" de Adriana 
Falcão, que motivou as crianças a construí-
rem seus próprios contos de fadas. 

ADIVINHAÇÕES DOS CONTOS 
Ao longo do nosso Projeto "No tempo do 

Faz de Conta" as crianças da Turma da Evo-
lução estão se deliciando com diferentes ver-
sões de Contos de Fadas. Um livro que fez 
muito sucesso foi "Que história é essa?", de 
Flávio de Souza, Cia das Letrinhas. O autor 
descreve as histórias através de outros per-
sonagens pouco conhecidos nos contos. A 
grande brincadeira é tentar descobrir qual é 
o Conto de Fadas. Partindo dessa ideia, as 
crianças estão criando suas próprias histó-
rias. Assim que ficarem prontas teremos que 
descobrir "que história é essa?" 

DICAS 
Os jogos de matemática têm envolvido a 

todos nas turmas do Primeiro Ovo e da Evo-
lução. As crianças podem ensiná-los a jogar 
batalha simples e batalha de soma. Bom jo-
go. 
Aproveitamos para lembrar que o alfabeto 

que está na pasta vermelha deve ser plastifi-
cado para facilitar o uso, seja nos deveres 
de casa ou de sala. 

ORGANIZANDO A ROTINA NA F2TA 
Depois de tanta animação e trabalho re-

dobrado para a organização de nossa Festa 
Pedagógica, estamos voltando à nossa roti-
na. Pedimos aos pais que nos ajudem, orien-
tando as crianças, em casa, para que a de-
volução das tarefas seja pontual, para que 
haja reposição do material no estojo (sem 
esquecer de marcar todos os ítens com o 
nome) e, principalmente, para que o livro de 
biblioteca seja devolvido nas segundas-
feiras. 
Agora, as atividades propostas no livro 

das Cruzadinhas poderão ganhar desdobra-
mentos tais como: análise de grupo de pala-
vras, ditados, reescrita, produção de novos 
textos etc. Colamos um envelope, no livro, 
para guardarmos tais tarefas; também pedi-
mos ajuda aos pais na manutenção e cuida-
do com esse material. 
Na próxima semana encerraremos a nos-



Lygia Bojunga. Aguardamos, ansiosos, a 
chegada dos exemplares! 

XILOTECA 
As F3 foram conhecer uma coleção cientí-

fica: a xiloteca do Jardim Botânico. Encasa-
cados, as crianças andaram por salas refri-
geradas com um pouco de cheiro de naftali-
na, condições necessárias à preservação do 
material guardado no prédio. O guia explicou 
como se extrai películas de "fatias" de tron-
cos de árvores para exame no microscópio e 
como se recolhe, conserva e cataloga esse 
material. Retirou de uma pasta uma folha 
que está aguardando classificação pelos 
pesquisadores da área desde 1965. Depois, 
as crianças se esbaldaram no parquinho. No 
caso da F3T a farra foi completada pela pre-
sença do pai da Maria, Guido, que trabalha 
no Jardim Botânico e fez a alegria das crian-
ças, levando-as para um passeio no carrinho 
da instituição. No site, vejam mais informa-
ções escritas pela F3M sobre a visita. 

UMA PEDRA NO CAMINHO 
As F4 se inspiraram no poema de Drum-

mond "No meio do Caminho" e criaram no-
vos poemas: 
 

"No meio do caminho tinha você 
Tinha você no meio do caminho 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida te vi e te apreciei 
Nunca me esquecerei que no meio 

do caminho tinha você 
Tinha você no meio do caminho 
No meio do caminho tinha você." 

Beatriz Braga F4T 

Vejam mais textos no site. 

CINEMA EM CASA 
Queremos agradecer muito às famílias 

das F5 pela parceria assistindo ao filme "O 
ano em que meus pais saíram de férias”. 
Para nós, essa atividade tomou uma dimen-
são muito maior da que esperávamos, por-
que as discussões em sala foram ampliadas 
com questões e desdobramentos que todos 
trouxeram de casa, tanto em relação ao con-
texto da época, quanto às informações sobre 
a cultura judaica. 

CÁLICE OU CALE-SE? 
Com a atividade sobre o filme “O ano em 

que meus pais saíram de férias”, e depois 
uma conversa incrível sobre a música Cáli-
ce, estamos finalizando a nossa proposta 
para os “Tempos de Repressão” (ufa!). Com 
certeza, saímos daqui mais amadurecidos e 
esclarecidos para entender melhor muito do 
que vivemos hoje. Agora, é com a 
“Tropicália” que queremos entrar nos 
“Tempos de Liberdade”. Muitas ideias já es-
tão chegando para enriquecer nosso percur-
so e, temos certeza: “tempos melhores vi-
rão”! 

DE TODOS 
INVENTÁRIO DO TEMPO 
No próximo dia 7, domingo, às 11h esta-

remos proporcionando a crianças de 5 a 10 
anos um passeio pelo Jardim Botânico com 
paradas para leituras de lendas e histórias, 
como parte da programação do evento.. 

F3M e F3T na Xiloteca do Jardim Botânico 

8     MOEMA MOURA SANTOS                  PRO 
9     TERESA DOMINGOS B CACHAPUZ   F5T 
9     ROSA ANTONINI LEAL                         F1T 
11   ROBERTA PORTO DA SILVA              PRO 
11   EDUARDA M A DE VASCONCELLOS F4T 
14   MARIANA DÁVILA BARON                  TCM 
14   CECILIA NUNES CERTO                      F5T 
14   ISABEL DÁVILA BARON                      TCM 
14   MARIO DA SILVA MAI                          AUX 
17   TEREZA DUTRA R DE M NEVES        F1T 
18   MARIA HELENA F MIQUELITO           F4M 
18   CLARA WEYRAUCH FAVERO           F2TA 
18   ANTONIO CONDE JANEQUINE          F1M 
18   DORA DE AZEVEDO A L BARBOSA   F4T 
19   LEO LEVY C DA CUNHA  SALERNO   F5T 
20   CLARA DE ASSIS AZEVEDO TANG   F2M 
20   RAONI DE O CANEDO DA SILVA       AUX 
20   BERNARDO A G DE A MARTINS       F2TB 
20   BENTO MAYA M SANT'ANNA            F2TA 
 

Aniversários 
de 8 a 21/6/2009 


