
OVÍPAROS NA LUA! 
A Turma da Lua assistiu a dois ví-

deos que mostravam alguns animais 
que nascem de ovos. Vimos diversas 
espécies de aves, com tamanhos, bi-
cos, cores e penas muito diferentes u-
mas das outras.  

Mas, a criançada se encantou mes-
mo foi com o nascimento de milhares de 
tartarugas. Riram muito com as peque-
ninas correndo e rolando pela areia até 
alcançarem o rio e darem seu primeiro 
mergulho.  

Para encerrar o projeto, planejamos 
uma ida ao Jardim Zoológico. O passeio 
será na próxima terça-feira, às 8h40. 
Não se atrasem! 

QUANDO EU ERA BEBÊ... 
A Turma da Borboleta esteve envolvi-

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTAS PEDAGÓGICAS 
Chegamos ao final das Festas Peda-

gógicas da Pereirinha. Fica uma sensa-
ção gostosa de ter compartilhado, um 
pouco, das experiências vividas com 
nossas crianças. Aproveitamos para a-
gradecer a presença das famílias, que 
ao participarem do processo de seus 
filhos, em parceria com a escola, estão 
contribuindo para a construção de um 
trabalho mais significativo para todos. 

CARRINHOS DE BEBÊ 
Pedimos aos pais que costumam tra-

zer seus filhos para a escola em carri-
nhos de bebê, que os levem de volta 
para casa, pois não temos lugar ade-
quado para guardá-los. Contamos com 
a colaboração de todos, pois sabemos o 
quanto o espaço é importante para nos-
sas crianças. 

FESTA DOS JABUTIS! 
Na última terça-feira, as crianças da 

Turma do Jabuti receberam os pais pa-
ra mostrar e compartilhar o que apren-
deram ao longo do projeto "Tempo de 
Natureza". A emoção e a alegria foram 
marcantes nesse encontro. Nossos pe-
quenos deram um show ao som do vio-
lão do Jean e das propostas da Renata! 
Foi uma tarde inesquecível! Na próxima 
quarta-feira, vamos conhecer a casa de 
Rui Barbosa, mais especialmente a co-
zinha antiga e o jardim. O lanche será 
coletivo. 

LANCHE PRÉ-HISTÓRICO 
Brincando de homens primitivos, e já 

começando uma despedida do nosso 

projeto, as crianças da Turma do Tigre, 
depois de ouvirem sobre a diferença do 
modo de se acender o fogo nos dias de 
hoje e, também, sobre a importância de 
se manterem longe dele, todos diverti-
ram-se a valer com a novidade que foi 
participar de um saboroso churrasco na 
escola. Nossos pequenos estavam mui-
to felizes! 

Na próxima quinta-feira, faremos o 
tão aguardado passeio à Floresta da 
Tijuca para conhecermos a Gruta dos 
Morcegos. Seguem recomendações aos 
exploradores: 
• usar tênis confortável e calça comprida 
• levar lanterna 
• passar repelente em casa 
• sanduiche ou biscoito para um lanche 

prático 
O líquido fica por nossa conta. Até lá! 
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nico, conhecer um pouco da história do 
lugar e de seu fundador, o príncipe D. 
João. Aproveitaremos o passeio para 
apreciar a riqueza e a diversidade botâ-
nica e ter uma aula ao ar livre para en-
tender melhor o processo de crescimen-

da, ao longo deste semestre, com o ci-
clo da vida da borboleta e do sapo. Nos-
sas crianças descobriram curiosidades 
sobre esses animais, observaram as 
transformações que vivenciam durante 
a metamorfose e se divertiram com as 
propostas em torno desse tema em Ar-
tes, Música e Expressão Corporal, além 
de terem participado de muitas brinca-
deiras e farras no pátio. Para finalizar o 
projeto, vamos mergulhar no mundo de 
nossas crianças para perceber quais 
foram as mudanças e conquistas que já 
tiveram nos seus tempos de vida. Apro-
veitaremos a história "Como eu era 
quando era bebê?" , de Jeanne Willis e 
Tony Ross, para ilustrar a nossa pesqui-
sa.  

Sexta-feira, vamos passear na casa 
de um bebê muito especial: Nicolas, ir-
mão do Théo. Vamos conhecer, de per-
tinho, um pouco da sua rotina. Nesse 
dia não será necessário trazer lanche 
para a escola.  

ARCO-ÍRIS NO JARDIM DO REI 
Para finalizar o projeto "No Tempo 

dos Castelos", a Turma do Arco-Íris irá, 
na próxima terça-feira, ao Jardim Botâ-

to dos vegetais, já que plantamos, na 
escola, alguns pés de feijão. O lanche 
será coletivo. 

FESTA DA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol arrasa-

ram em sua Festa Pedagógica! Ao som 
de uma música japonesa e de um brasi-
leiríssimo frevo, todos dançaram com 
muita alegria e concentração. Depois 
cantaram, em roda, a música "Canto de 
um povo de um lugar", de Caetano Ve-
loso. No final, nossos pequenos fizeram 
uma surpresa para seus familiares: reci-
taram um haikai japonês. Foi emocio-
nante! Para finalizar o nosso projeto, 
depois de conhecermos as Cerejeiras e 
a Mangueiras, estamos pesquisando 
sobre outras espécies de árvore. Lemos 
o livro "Já Já a História de uma Árvore 
Apressada", de Paulo Rea, que conta 
sobre um Jacarandá Mimoso que queria 
crescer muito rápido. Também temos 
visto outras espécies existentes em 
nosso país, seu tempo de crescimento e 
amadurecimento dos frutos. 

Na próxima segunda-feira, iremos à 
Escola Nacional de Horticultura apreciar 
árvores e outros vegetais que existem 
por lá. Aproveitaremos para fazer um 

Festa dos Jabutis 

Turma do Coração na aula de Expressão Corporal 



piquenique embaixo de uma árvore 
frondosa. O lanche será coletivo. 

PASSEIO DO CORAÇÃO 
A Turma do Coração tem curtido bas-

tante as aulas de Expressão Corporal e, 
a cada dia, realiza novas conquistas. 
Em oficinas super divertidas e agradá-
veis, usaram as bolinhas para massage-
ar o próprio corpo e o do amigo, testa-
ram o equilíbrio brincando com tecido e 
realizaram circuitos preparados com pu-
la-pula, pontes e bambolês. Para finali-
zar o nosso projeto, faremos um passei-
o de bondinho, segunda-feira, no Pão 
de Açúcar, para apreciar as paisagens 
que foram pesquisadas em livros de fo-
tografia. O lanche será coletivo. 

ESPORTES AQUÁTICOS 
Julieta (TDM) trouxe uma novidade 

especial na última segunda-feira: uma 
reportagem sobre o seu avô, Ronaldo 
Arruda, que foi vencedor de uma com-
petição de natação nas águas quenti-
nhas do mar de Fortaleza. Além do jor-
nal, trouxe, pendurada no peito, com 
muito orgulho, a medalha do campeão. 
O assunto rendeu boas conversas na 
turma e acabamos fazendo uma lista de 

apostila de matemática baseada no livro 
"Camilão, o comilão". Ela deverá per-
manecer na pasta vermelha, quando for 
para casa. 

APOIO PEDAGÓGICO 
Os alunos de F1 a F5 que foram con-

vidados a participar do apoio pedagógi-
co em Língua Portuguesa ou Matemáti-
ca, nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho, 
receberam, esta semana, uma circular 
com o convite, onde constam os horá-
rios das aulas. Apesar da atividade não 
ter caráter obrigatório, lembramos a im-
portância desses encontros. Os profes-
sores, junto à coordenação e orientação 
pedagógica, através de uma avaliação 
cuidadosa, selecionaram as crianças 
que devem se beneficiar desse apoio. O 
número reduzido de crianças nos permi-
te uma aproximação maior de suas pos-
sibilidades e dificuldades pedagógicas 
para melhor adequar nossas mediações 
no dia-a-dia de sala de aula. 

Qualquer dúvida, procure a Orienta-
ção do turno. 

PEREIRÃO SOBRE RODAS 
Na semana que vem realizaremos o 

nosso primeiro Pereirão sobre rodas. 
Patinetes e skates, assim como aces-

sórios de proteção, serão bem vindos! 
Uma vez que o objetivo é a brincadeira, 
e não o treinamento, solicitamos que 
patins e skatênis somente sejam usa-
dos por aqueles que já tenham prática 
com o material. 
 

Seg - F3M, F5MB e F4T 
Ter - F1M, F4M, F1T e F3T 
Qua - F2M, F5MA e F2TB 
Qui - F5T 
Sex - F2TA 

UM ASSUNTO PUXA OUTRO NA F2TA 
Jacques Le Goff, em "A idade Média 

explicada aos meus filhos", tem nos aju-
dado bastante com informações históri-
cas sobre o período. Aos poucos, va-
mos entrelaçando alguns textos literá-
rios que nos trazem um tanto de beleza 
ao nosso projeto. Para isso, temos feito 
rodas de leitura caprichadas com 
"Contos e Lendas da Europa Medieval", 

Festa da Turma do Sol 

esportes aquáticos e, sabendo que há 
um número considerável de crianças 
que fazem natação, aproveitamos para 
finalizar nosso projeto sobre a água 
pesquisando sobre alguns desses es-
portes. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

NOTÍCIAS FRESQUINHAS 
As turmas do Primeiro Ovo e da Evo-

lução foram convidadas para assistir à 
apresentação do coral da escola, com-
posto pelas de F4 e F5. 

Vimos o ensaio aberto, no pátio, e as 
crianças ficaram muito animadas. Ado-
raram o repertório, reconheceram algu-
mas músicas e, ao final, perguntaram 
se um dia participariam dessa aula. 

O Projeto "No tempo do faz de conta" 
continua trazendo muitas possibilida-
des. Estamos lendo o livro "O carteiro 
chegou", de Janet e Allan Ahlderg, em 
que personagens de diferentes contos 
se correspondem através de cartas com 
diferentes tipos de texto. As turmas, 
também, aprenderam a fazer uma do-
bradura de bruxa.  

Semana que vem inciaremos uma 



de Gilles Massardier, e "Histórias de An-
tigamente", de Ruth Rocha. Este último 
também nos traz histórias que se pas-
sam na Idade Média, mas todas sobre 
mulheres; são histórias de mulheres va-
lentes, inteligentes, guerreiras. Numa 
turma tão feminina, é de se imaginar o 
sucesso. O livro mobilizou e as mulhe-
res também. Como um assunto puxa 
outro, aproveitamos para conhecer um 
pouco mais a Ruth Rocha, com matéria 
do Prosa e Verso, e para ter uma con-
versa bem bacana a partir de uma notí-
cia trazida pelo Bento sobre o dia Inter-
nacional da Mulher, e o porquê dessa 
"homenagem". 

LEITURAS DA F2TB 
As notícias de jornal e as leituras de 

"Que história é essa?" têm dado um co-
lorido especial à nossa rotina. As crian-
ças encantam-se com os contos e ten-
tam adivinhar qual o clássico que a his-
tória representa. 

Temos aproveitado o momento para 
exercitar a leitura oral usando a pontua-
ção e a entonação. 

NOTÍCIAS RAPIDINHAS DA F2TA 
Na semana passada, começamos a 

trabalhar com uma apostila nova. São 
propostas de leitura e escrita a partir de 
alguns contos de fadas. Pedimos que 
esteja sempre na pasta de leva e traz. 

Segue, para apreciação, a pasta com 
parte dos trabalhos de artes realizados, 
com algumas referências que ajudarão 
a "rememorar" as propostas. A idéia é 
que possam ser apreciadas com as fa-
mílias e que retornem para a escola na 
próxima semana. 

MOSTRA DE ARTES 
Chegou a hora. Todos trabalharam 

duro para organizar as aprendizagens e 
vivências do semestre em apresenta-
ções e exposições. Pelo esforço e dedi-
cação coletivos, e muito mais, a presen-
ça e pontualidade de todos é fundamen-
tal para a concretização e gratificação 
das crianças na finalização desse pro-
cesso. Abaixo seguem os horários de 
apresentação e, anexo, um mapa da 

exposição que deve ser trazido ama-
nhã. Importante! Pedimos aos que esti-
verem em trânsito durante as apresen-
tações que evitem falar alto perto das 
janelas e portas do salão. 
 

F4M ,  8h30, F lautas e Teatro: 
"Guilherme Augusto Araújo Fernandez" 
F5MA, 9h, Conversa de pandeiros e 
dança 
F5MB, 9h30, Conversa de pandeiros e 
dança 
Coral Manhã, 10h 
F4T, 11h, Flautas e Teatro, "Guilherme 
Augusto Araújo Fernandez" 
F5T, 11h30, Conversa de pandeiros e 
dança 
Coral da Tarde, 12h 
F3T, 13h30, Teatro: "Um presente do 
mar" 
F3M, 14h, Teatro: "Um presente do 
mar" 
 

Aproveitamos para parabenizar as 
crianças pelo empenho durante as au-
las e ensaios e lembrar às F5 e F4 que 
não se esqueçam do pandeiro e da flau-
ta. Todos já deverão chegar à escola 
caracterizados. 

Lembramos a importância de limitar-
mos o número de adultos nas apresen-
tações no salão, dois por criança, para 
que todos possam se acomodar com 
algum conforto e compartilhar um pou-
quinho das experiências vividas por 
nossos pequenos. 

ETA SEMANINHA! 
Foi uma semana muito agitada na 

F5T! Em Artes terminamos nossos tra-
balhos de Abstração Formal e Informal. 

Fizemos um ensaio geral da nossa 
"Conversa de pandeiros" e do Coral pa-
ra as outras turmas. Finalizamos tam-
bém a dança. 

Tudo isso poderá ser visto na Mostra 
de Artes, amanhã. 

Também estarão expostos os produ-
tos e as propagandas feitas para acabar 
com a Repressão e a Ditadura e nos 
garantir a Liberdade.  

Esta semana começamos a trabalhar 
o texto do casamento da Festa Junina 

e, em Matemática, estudamos mais sobre 
aquele palavrão D-I-V-I-S-I-B-I-L-I-D-A-D-E! 

Ufa! Que semana agitada!! 

PEDIDO 
Gostaríamos de realizar, com a F4T, 

uma atividade com o livro Retratos, de 
Roseana Murray, mas ele está esgotado. 
Precisamos de 6 livros. Alguém teria para 
nos emprestar? Quem puder ajudar envie 
para Vivi, Jade ou Rita.  

REUNIÃO DE PAIS 
Lembramos que a reunião de F5, mar-

cada na agenda para o dia 22, próxima 
segunda-feira, foi cancelada. Nosso próxi-
mo encontro será em agosto. 

"ESCOLA FESTEIRA, SÔ" 
Já é tradição na Sá Pereira, toda turma 

de quinto ano fazer um casório. Desta vez 
o casório vai se passar em Nordestina, 
cidade cenário do livro "A Máquina", de 
Adriana Falcão, lido no início do ano. A 
garotada trabalhou muito: sugeriram per-
sonagens e cenas, realizaram exercícios 
teatrais e, agora que o texto saiu do forno, 
vamos começar a ensaiar. Para a compo-
sição do personagem, que será definido 
semana que vem, caprichem no figurino, 
sendo criativos e aproveitando o que tiver 
em casa. A cerimônia junina será dia 8 de 
julho, quarta-feira, 8h para F5MA e MB, e 
16h para F5T. E como esse casório rende, 
no dia 11 dançaremos, no Campo de São 
Cristovão, com toda a escola. 

DE TODOS 
CASACO PERDIDO 

Estamos procurando o casaco da Sofia 
Z., da Turma da Borboleta. É azul marinho 
com listra branca na manga. 

23   GUILHERME COUTINHO HERSZAGE F1T 
24   PAULO RAITZIK ZONENSCHEIN         F1T 
26   BENTO SETTE GUARABYRA             F1M 
27   RAFAEL CALDEIRA EULER BRAGA   TCT 
28   PEDRO SILVA                                      AUX 
28   JOAO PEDRO ALENCAR OLIVIO        F5T 
28   GLORIA SABACK SAINT-CLAIR          F3T 

Aniversários 
de 22 a 28/6/2009 


