
ma linda manhã de sol, indispensável para 
que a gente possa realizar o evento. 
Horários: 

Das 10h às 11h, Educação Infantil 
Das 11h30 às 12h30, Ensino Fundamental. 

SOBRE A GRIPE 
Temos sido procurados por pais aflitos. O 

que podemos dizer é que seguiremos as ori-
entações do Centro de Vigilância Estratégica 
de Saúde que, até agora, orienta para que 
as escolas não alterem seu funcionamento. 
Resolvemos desligar os aparelhos de ar-
condicionado e manter as janelas abertas. 
Mas precisamos contar com a atenção e se-
riedade de todos. Como a transmissão ocor-
re de pessoa a pessoa, principalmente pela 
tosse, pelo espirro e pelo contato com secre-
ções de infestados, crianças com sintomas 
de gripe não podem ser enviadas à escola. 
Nesses casos os pais devem procurar seus 
pediatras e só retornar à escola quando a 
suspeita for atestada como negativa pelo 
médico da criança. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

JABUTIS NA CASA DE RUI BARBOSA 
O passeio foi uma delícia! Ao chegarmos, 

as crianças ficaram surpresas com as di-
mensões do espaço. Lá dentro, diante dos 
diversos cômodos e móveis, tanta diversida-

PARA TODOS 
FECHANDO O SEMESTRE 
Pedimos aos pais especial atenção para o 

período de férias que, que pela primeira vez, 
não será igual para a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental. Depois da Festa Juni-
na no Pavilhão, a escola ainda permanecerá 
em atividades para toda a Educação Infantil 
e para alguns alunos do Ensino Fundamen-
tal que foram convidados para a semana de 
apoio pedagógico. 
Resumindo: 

De 13 a 17 de julho - Aulas normais na Pe-
reirinha e primeira semana de férias para os 
alunos do Ensino Fundamental que não par-
ticiparão do apoio pedagógico. 
13 de julho - Dia de Plantão para o Ensino 
Fundamental. Os responsáveis que sentirem 
necessidade desse breve encontro para es-
clarecimentos e orientações devem agendá-
lo por telefone. Nesse dia não haverá aula 
para os alunos do apoio pedagógico. 
De 14 a 17 de julho - Apoio para o Ensino 
Fundamental. 
Dia 20 de julho - Plantão para a Educação 
Infantil que, também, deverá ser agendado. 
De 20 a 31 de julho - Férias para todos. 
Dia 03 de agosto - Reinício das aulas. 

FESTEJOS JUNINOS E JULINOS 
Dia 11 de junho, sábado, nos encontrare-

mos em frente ao palco Jackson do Pandei-
ro, no Pavilhão de São Cristóvão. 
Para quem não teve oportunidade de vi-

venciar esse evento, a festa da Educação 
Infantil é um show interativo no qual adultos 
e crianças dançam juntos, animados por um 
conjunto de forró e pelos arte-educadores 
Mauro e Lú Maia, da Cia de Encenações 
Musicais. 
O Ensino Fundamental tem um modelo 

um pouco diferente, com apresentações por 
turmas, terminando com uma grande ciranda 
ou quadrilha de confraternização. 
Por ser o local um importante reduto da 

cultura popular em nossa Cidade, em espe-
cial a nordestina, é uma oportunidade de 
convivência e troca para todos. Muitos aca-
bam por passear pelas lojas e almoçam por 
lá reunidos em grupos de amigos. Mas, lem-
bramos que é um espaço público, aberto a 
todos e que, por isso, a vigilância e acompa-
nhamento constante de seu filho é de extre-
ma importância e fica sob responsabilidade 
dos familiares. É claro que estaremos todos 
(pais, professores e auxiliares) atentos a to-
das as crianças. 
Na terça-feira, dia 14 de julho, faremos 

uma festinha interna, só para as crianças da 
Educação Infantil. No Ensino Fundamental, 
os recreios da semana de 6 a 10 de julho 
serão tomados pelas brincadeiras típicas. 
Agora é hora de rezar para Santa Clara e 

São Pedro, pedindo que colaborem com u-

Informe Semanal nº 591 
26 de junho de 2009 - Ano XIV 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

Turma da Lua no Jardim Zoológico Arco-Íris no Jardim Botânico 



escola cheios de histórias para contar. 

TURMA DO SOL NA FAZENDINHA 
A Turma do Sol foi à Escola Nacional de 

Horticultura. Lá, viram diferentes espécies de 
árvores frutíferas, suas sementes e flores e 
uma horta com muitas verduras e legumes. 
Paulo, nosso guia, nos ensinou como se 
planta uma árvore e, no final, nos mostrou o 
sistema de irrigação das plantações. Fize-
mos um gostoso lanche coletivo, embaixo de 
uma enorme árvore e, depois, vimos alguns 
animais da fazendinha. Foi um dia muito di-
vertido! 

OLHA SÃO JOÃO AÍ, GENTE... 
A Turma do Tigre está entrando no ritmo 

da Festa Junina. 
Esta semana Jean, professor de música, 

nos contou duas divertidas histórias. Uma do 
"Auto do Boi de São João" e a outra do "Pai 
Francisco". 
De forma lúdica e divertida, as crianças 

viraram boizinhos, coronéis, Franciscos e 
Catirinas. 
Começamos os preparativos para a nossa 

festança. Nosso arraiá será animado! 
Por conta do mal tempo nosso passeio à 

Floresta das Tijuca foi adiado para a próxima 
quarta-feira. 

CORAÇÃO NO PÃO DE AÇUCAR 
"O nosso passeio de bondinho, no Pão de 

Açúcar, foi muito legal! Nós descobrimos que 
também existe uma trilha para chegar ao 
morro da Urca, mas nós subimos de bonde. 
Ele é todo de vidro e algumas crianças fica-
ram com medo de cair. Outras não tiveram 
medo nenhum! No caminho, pudemos ver a 
paisagem, com muitas árvores, o mar, e 
também terra firme com construções. Quan-
do chegamos lá em cima, nós lanchamos e 
conhecemos um bondinho antigo. Vimos 
dois micos que queriam comer biscoito e 
também um helicóptero decolando. A gente 
gostou muito de ver os miquinhos! Descobri-
mos que quem conduz o bondinho é o ope-
rador de cabine, diferente do motorneiro de 
Santa Teresa. As paisagens que vimos eram 
muito bonitas e o passeio foi divertido." 

Texto coletivo 
Pedimos aos pais que enviem fotos, se 

tiverem, que possam ser recortadas, das 
crianças com trajes típicos de festa junina 
para um trabalho de artes. 

UM PASSEIO AQUÁTICO 
A Turma da Chuva foi ao Parque Aquático 

do Maracanãzinho ver os atletas treinando. 
Vimos três meninas saltando do trampolim, 

de nos confundiu: 
— Ah, aqui é o banheiro! 
— Não, é a cozinha! 
Na cozinha, as novidades eram muitas: 

fogão a lenha, geladeira antiga, tachos e 
panelas bem grandes e até uma pia só para 
limpar peixes! Depois de saborearmos um 
lanche caprichado, aproveitamos para correr 
e brincar muito pelo amplo jardim! Foi uma 
farra! 

NA JAULA DO LEÃO... 
A Turma da Lua fez um passeio inesque-

cível. Para fechar o projeto, fomos ao Jardim 
Zoológico e, por lá, encontramos muito bi-
chos que nascem de ovos e outros que já 
vêm "prontos" da barriga das mamães. Logo 
na chegada fomos recebidos pelas anima-
das araras com uma engraçada cantoria. O 
leão e a leoa dormiam, de pernas para o ar, 
enquanto o tigre tomava banho e se exibia 
passando bem rente à grade. As duas gira-
fas e o elefante também encantaram as cri-
anças por seu enorme tamanho. Entramos 
no viveiro das aves e fomos surpreendidos 
pelo pavão, que estava com seu belo leque 
de penas bem aberto; vimos, também, mari-
tacas, pombos e patos. Já quase na saída, 
pudemos ver, de pertinho, dois pinguins que 
chamaram a atenção dos pequenos que já 
haviam visto filmes e animações sobre essa 
ave nadadora. 

BORBOLETA E A VIDA DE BEBÊS 
As crianças da Turma da Borboleta estão 

muito contentes com o envio das fotos, de 
quando eram bebês, para a escola. Fizemos 
um mural com as belas fotografias que rece-
bemos, brincamos de reconhecer o outro e 
verificamos alguns pesos e medidas, compa-
rando com os de quando eram bebês. Inspi-
radas nessas imagens, as crianças estão 
ampliando o repertório musical e preparando 
uma surpresa para presentear suas famílias, 
finalizando o projeto, sobre o ciclo da vida, 
com muito envolvimento e alegria. 

ARCO-ÍRIS NO JARDIM BOTÂNICO 
No passeio que fizeram ao Jardim Botâni-

co, as crianças da Turma do Arco-Íris experi-
mentaram diferentes sensações e observa-
ram a variedade da fauna local. Brincaram 
de pique-esconde, no tronco de uma enorme 
Samaúma, e deitaram na grama para ver o 
tamanho dos galhos dessa árvore. Ouviram 
a história do príncipe D. João VI e das pal-
meiras imperiais, pararam perto de um bam-
buzal para escutar o canto dos pássaros e 
procurar sacis. Depois de tantas vivências 
significativas para o grupo, voltaram para a 

dando piruetas e cambalhotas na água e 
equipes de São Paulo, Curitiba e do Rio de 
Janeiro se esquentando para entrar na pisci-
na. Quando fomos para o parquinho vimos o 
gramado do Maracanã. Depois, lanchamos e 
fomos brincar juntos! De repente, encontra-
mos uma lagarta que queima e um formi-
gueiro gigante. O passeio foi legal, ótimo e 
excelente! 

Texto coletivo 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

EVOLUÇÃO E PRIMEIRO OVO 
As crianças estão muito envolvidas com a 

apostila do "Camilão, o comilão", que foi 
construída a partir do livro de mesmo nome, 
de Ana Maria Machado. Esse material nos 
dá a oportunidade de sistematizar alguns 
conteúdos de matemática que trabalhamos 
ao longo do semestre. 
Com a leitura de "O Carteiro chegou", as 

crianças escreveram cartas aos amigos da 
turma e estão entrando em contato com dife-
rentes tipos de texto. Para dar continuidade 
a essas atividades, pedimos um cartão pos-
tal, que não precise ser devolvido, para a 
próxima semana. 

"MEMORY GAME" DAS F2 
As turmas de F2 reinventaram a "nursery 

rhyme" "Mulbeerry Bush" e aproveitaram 
esse vocabulário para fazer um jogo da me-
mória com as ações do nosso dia a dia. O 
que faz esse jogo ser diferente é o desafio 
de construí-lo e jogá-lo em Inglês. Quem 
quer jogar com a gente? 

BRASÕES NA F2TA 
Dom Ricardo Augusto, do Reino dos Sa-

boyas Henningsen, reconhecendo o clã da 
F2TA, do Reino da Sá Pereira, como aliado, 
gentilmente requisitou os brasões dos nos-
sos cavaleiros para que tivessem acesso às 
terras, reconhecidos como valorosos aliados. 
Os brasões serão enviados, conforme 

solicitado, mas antes estarão expostos no 
mural de entrada do Reino da Sá Pereira. 
A carta de Dom Ricardo Augusto se en-



contra no caderno de projeto. Algumas có-
pias ainda receberam um lacre do brasão 
em cera. 

AMOR, TRAIÇÃO E FEITIÇOS 
As crianças da F2M estão muito envolvi-

das com as histórias da Idade Média. 
"O Feitiço de Áquila" inspirou nossos pe-

quenos a escrever tramas com muita paixão, 
guerras e fugas. Estamos até pensando em 
publicá-las num livro. 

FILATELIA NA F3 
Durante os nossos estudos sobre o tempo 

e as coleções, algumas crianças trouxeram 
coleções de selos de seus pais e avós. Por 
isso, e também por um desejo nosso, resol-
vemos finalizar o semestre conhecendo um 
pouco da filatelia e do gosto por colecionar 
selos. 
Para coroar tudo isso, na próxima segun-

da-feira, iremos à Agência Filatélica dos Cor-
reios, no centro da cidade. O lanche será 
individual e gostaríamos que cada criança 
trouxesse a quantia de, no máximo R$5,00, 
para a compra de selos. 

JARDIM BOTÂNICO 
A F3T, em visita ao Jardim Botânico, reali-

zou duas propostas de atividades. Em uma 
delas, as crianças refletiram sobre alguns 
regulamentos do parque. Em outra, consul-
tando um folheto da Fundação Parques e 
Jardins, procuraram reconhecer a que árvo-
res pertenciam as folhas que haviam coleta-
do na rua. E sobre elas escreveram algumas 
informações. 

NOTÍCIAS DA MOSTRA 
O pessoal da F3M escreveu suas impres-

sões sobre os processos de criação, feitura 
e preparação dos trabalhos "das artes" até o 
momento da Mostra. E ainda sobre as emo-
ções vividas nesse dia especial. 
A turma definiu os critérios de seleção dos 

textos e dois foram escolhidos. Vejam: 
 

"Eu achei a Mostra de Artes muito legal. 
Nossa turma, a F3, apresentou o teatro, "O 
presente do Mar". A peça foi baseada num 
livro chamado "O presente do mar". A histó-
ria é sobre um menino que acha uma pedra 
interessante. Ele não sabia que essa pedra 
tinha uma história. Eu também gostei da arte 
que a gente fez com objetos recicláveis: cai-
xas de leite, aneis de lata, tampas de garra-
fas, rolhas, etc. Ficou muito legal. Meu pai 
adorou e minha mãe também. Meu pai disse 
que tudo estava melhor que a 'Bienal"! RÁ, 
RÁ, RÁ! 
Eu também gostei da projeção da aula de 

'Banana', 'Planeta Blue', 'Expresso 2222', 'Eu 
nasci há dez mil anos atrás' e, para fechar, 
'La Bamba'. 

Pedro Reis, F5MB 
"Foi dificílimo fazer tudo isso e, especial-

mente, o coral. Achei os produtos antirre-
pressão interssantíssimos!  

Eduardo, F5MB 
"A mostra de artes foi agitadíssima. Fize-

mos duas apresentações que foram as mais 
bonitas e também apresentamos o coral que 
foi afinadíssimo. Ficamos mais felizes do 
que nunca. Nossa Mostra foi a mais legal de 
todas!  

Luiza e Renata - F5MB 
"A Mostra de Artes foi belíssima! Os pais 

ficaram emocionadíssimos. Os trabalhos de 
artes ficaram lindíssimos e acho que todos 
capricharam muito na decoração. Os produ-
tos antirrepressão ficaram bem interessan-
tes, porque estavam todos juntos: os da tar-
de e os da manhã. Mas para mim, a melhor 
parte foi a dança. Foi melhor do que qual-
quer outra apresentação que a gente já tinha 
feito. Foi muito legal e espero ter mostras de 
artes tão legais como essa".  

Rachel - F5MA 
"Essa Mostra de Artes foi, para mim, be-

líssima. Mas eu achei o coral cansativo para 
a voz. Eu estava ansiosíssimo, porque eu 
pensei que eu ia ficar com vergonha, queria 
que fosse rápido, para acabar logo. No pan-
deiro e na dança, eu vi que me enganei e 
não fiquei com vergonha. Foi afinadíssimo! 
A minha 'vitamina de liberdade', pelo que 

ouvi falar, fez muito sucesso. Foi legalérrima! 
" 

Álvaro, F5MA 
"Eu acho que a Mostra de Artes foi inte-

ressantíssima! O coral, a dança e o pandei-
ro, tudo estava afinadíssimo. Fiquei tristíssi-
ma quando a dança acabou!" 

Julia Patusiak - F5MB 

MOSTRA DE ARTES 
Leonardo Schultz noticia a Mostra de Ar-

tes, caprichando nos substantivos em suas 
diversas classificações: 
“No último sábado, dia 20/6, aconteceu a 

Mostra de Artes da Escola Sá Pereira. Fo-
ram expostos os trabalhos das turmas de 3º, 
4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Os 
temas escolhidos foram: Coleções, Autorre-
tratos, Surrealismo e "Produtos Antirrepres-
são". 
Muito interessantes as coleções apresen-

tadas pelas crianças, que mostravam um 
trabalho coletivo muito intenso, como, por 
exemplo, uma coleção de tampinhas que 

Expressão Corporal". 
Antônio F3M 

"Nossa Mostra de Artes foi muito legal. Na 
exposição ficou tudo lindo, as rolhas, as tam-
pas e as caixas de leite. O filme da aula de 
Expressão Corporal ficou lindo... 
Minha mãe achou muito legal. 
O teatro contou a história de uma pedra 

que passava pelo tempo. Passou pelos ho-
mens das cavernas, povos romanos, piratas, 
até ser encontrada por um surfista. 
A pedra que foi usada no teatro eu encon-

trei numa viagem que fiz a Praia grande." 
Bia Uzeda F3M 

Aproveitamos para avisar que iniciamos a 
leitura do livro "A Bolsa Amarela", de Lygia 
Bojunga. Quem ainda não trouxe, se apres-
se! 

DEPOIS DA MOSTRA... 
Na segunda-feira, a alegria era muito 

grande, na F4T, pela certeza do sucesso de 
nossa Mostra de Artes. Todos falaram sobre 
suas ansiedades e medos, e também da sa-
tisfação de perceber que tudo tinha dado 
certo. Nesses momentos de realização cole-
tiva o grupo cresce e se torna mais unido. 
Nesse clima, retomamos os estudos do 

algoritmo da multiplicação, cuidando mais da 
técnica operatória com dois algarismos. Com 
facilidade aprendem, mas percebem a im-
portância do aprendizado das tabuadas. As-
sim sendo, estudá-las é preciso. 
Na próxima semana faremos bingos, do-

minós e outros jogos para exercitarmos esse 
aprendizado. Vamos por partes: começare-
mos com as tabuadas de 2, 3, 4, 5, 6. 
Que tal aproveitar o final de semana para 

estudá-las? 

MOSTRA DE ARTES SUPERLATIVA 
Aproveitando o capítulo sobre os graus 

dos adjetivos de “Emília no País da Gramáti-
ca”, as turmas de F5M resolveram colocar 
em prática o que aprenderam. Nada melhor 
que um texto sobre a Mostra de Artes para 
usar tantos adjetivos, bem a gosto de Emília, 
que adora os superlativos! 
 

"A Mostra de Artes deste ano foi melhor 
do que a do ano passado. A parte que mais 
gostei foram as exposições que estavam 
belíssimas, aliás, como tudo. 
Neste ano, não tivemos teatro por causa 

do casamento. Então, nós tivemos as apre-
sentações de dança sobre um tema do Gru-
po Corpo e a conversa de pandeiros com 
vários toques. E tivemos a apresentação do 
coral, que foi muito melhor do que a do ano 
passado. Afinadíssimo! Nós cantamos 



tinha mais de 200 tampinhas. 
Na exposição de autorretratos, as crian-

ças colocaram seus retratos junto a poesias 
que elas mesmas fizeram. 
Sobre o surrealismo, chamou atenção um 

boneco de pano segurando um guarda-
chuva, se protegendo de uma "chuva de ba-
las". 
Para manifestar-se contra qualquer tipo 

de repressão, os alunos das F5 bolaram 
"produtos antirrepressivos": Pilotadura, Oral-
L, Cuidex, entre outros. 
Ao fim de mais uma Mostra de Artes na 

Sá Pereira, ficamos impressionados com a 
criatividade de todos. 

SEMANA MAIS CALMA 
Depois da Mostra de Artes, tivemos uma 

semana mais tranquila, para compensar. 
Com a Manu, começamos a aprender u-

ma música nova, com vários instrumentos, e 
assistimos ao vídeo das apresentações da 
Mostra. 
Usamos tecido na aula de Expressão Cor-

poral. 
Como os trabalhos da Mostra ficaram em 

exposição, tivemos uma visita guiada com 
Moema. Ficamos sabendo sobre o processo 
que cada turma viveu e ainda avaliamos o 
nosso percurso. 
Estamos ensaiando para o casamento, 

sabendo quais são os personagens. 
Clara e Liora colaboraram 

PEREIRÃO SOBRE RODAS 
As crianças se divertiram a valer no Perei-

rão sobre rodas. Com seus skates, patins e 
patinetes, realizaram manobras radicais co-
locando à prova equilíbrio e habilidade para 
cumprir o circuito proposto. Uma farra! 

29   BRUNO ARMONY DO NASCIMENTOF2TB 
30   JOANNA N DE CARVALHO CHAVES F4M 
30   ALICIA METTRAU VARGAS                F4M 
 

1     MATIAS TEIXEIRA VAISMAN               F3T 
1     LUCAS CARDOSO ADAMCZYK           F5T 
2     TOMY YAMAGATA                                TCT 
3     EDUARDO FARIA FLEXA RIBEIRO    TDM 
3     JOANA PERES T DOS SANTOS       F5MA 
4     ALEXANDRE ALANATI DE MORAIS F5MB 
4     MIGUEL REBELLO MIRANDA             F4M 
5     GIOVANNA C PEREIRA                       F3M 
5     RODRIGO DE ALMEIDA SCHULTZ     F1T 
5     JULIA GONCALVES FRANCISCO      F3M 
5     IARA KEMPER LIMA                            TBM 
 

Aniversários 
de 29/6 a 5/7/2009 

Alguns momentos na Mostra de Artes 


