
mos funcionando normalmente, encerrando 
o semestre apenas no dia 17. 

PLANTÃO NA PEREIRINHA 
Lembramos aos pais que, no próximo dia 

20, faremos o Plantão da Pereirinha, a partir 
das 8h, para todas as turmas. Quem estiver 
interessado em conversar com os professo-
res, deve agendar, com antecedência, na 
secretaria. 

TEMPO DE ARRAIÁ 
Envolvidos com os festejos juninos, as 

crianças da Turma do Jabuti ouviram histó-
rias e conheceram alguns elementos que 
fazem parte da festa. A história da "Galinha 
Ruiva", que encontra um grão de milho e 
decide plantá-lo, fez o maior sucesso. A gali-
nha, personagem principal, pede ajuda aos 
seus amigos, o porco e o pato, mas eles só 
querem saber de brincar! Depois de ver sur-
girem as espigas de milho, ela resolve fazer 
bolinhos. Ah, depois do bolo pronto, não é 
que os dois resolveram aparecer! Mas, a 
nossa história foi outra. Munidas de equipa-
mentos especiais e do espírito cooperativo, 
nossas crianças ajudaram a preparar um 
saboroso bolo de fubá, que comemos, junti-
nhos, no fim da tarde. Uma delícia! 
Pedimos aos pais que enviem, na próxima 

PARA TODOS 
EQUIPE SÁ PEREIRA  
SE PREPARA PARA A FESTA! 
Na semana passada, a equipe de profes-

sores, de cada uma das sedes, participou de 
uma oficina conduzida pelo grupo que ani-
mará a nossa festa no Pavilhão de São Cris-
tóvão. Foi muito animado! Aproveitamos pa-
ra gravar e filmar a equipe, cantando e dan-
çando, para facilitar nossos ensaios na esco-
la com as turmas. A criançada tem se diverti-
do e dado muitas gargalhadas ao assistir 
nossa performance no telão! 
A motivação para o evento está grande. A 

festa se aproxima! No sábado, 11 de julho, 
às 10h Educação Infantil e às 11h30 o Ensi-
no Fundamental. O traje é caipira. 
Nossa festa junina é para todos! Todos de 

verdade. Lá no Pavilhão cabem avós, padri-
nhos, tios, amigos e quem mais quiser che-
gar. O único problema, é que nem todos 
conseguirão assento. É festa para dançar e 
brincar junto com as crianças, portanto, os 
mais idosos podem se sentir cansados. Mas 
vale tudo, até levar uma cadeirinha de praia 
e sentar confortavelmente para ver o neto(a) 
dançar. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

TIGRES NA GRUTA DOS MORCEGOS 
"A gente foi na Floresta da Tijuca conhe-

cer a Gruta dos Morcegos. 
Quem nos mostrou o caminho foi o guia 

Zé Antonio. O caminho até a caverna era 
difícil mas foi uma aventura muito boa. Na 
trilha, tinha uma toca de tatu. 

O Zé contou pra gente que antigamente lá 
era uma fazenda de café e quem plantou a 
floresta foi um homem com seis escravos. 

Nós também vimos uma pedra enorme 
onde as pessoas fazem escalada. 

A caverna tinha a entrada pequenininha 
mas dentro era muito grande. 

Lá era escuro, tinha goteiras e a parede 
era molhada. 

No final, nós ainda vimos um quati. 
Foi um passeio inesquecível". 

Texto coletivo da Turma do Tigre 
"Foi o melhor passeio da minha vida" 

João Pedro B. 
"Amanhã a gente pode ir de novo?" 

Gui 

ENCERRAMENTO DO SEMESTRE 
Na semana de 13 a 17 de julho, estare-

Informe Semanal nº 592 
3 de julho 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 do Tigre, a caminho da Gruta dos Morcegos Lulu, que trabalha na casa do Yur (Turma da Lua), preparando o milho 



que promete ser tão animada quanto a dele. 
Viva São João! 

TROCA-TROCA 
Numa conversa animada, a Turma da 

Chuva revelou à Susana, nossa amiga portu-
guesa, como é que comemoramos a Festa 
Junina em nossa cidade e ela nos contou 
que, em Portugal, é muito diferente: no dia 
23 de junho, as famílias costumam se reunir 
para comer sardinha assada com pimentões. 
Eles também compram uns martelinhos de 
plástico nas vendas e, à noite, quando saem 
às ruas, brincam de martelar a cabeça uns 
dos outros. Esse dia tem que terminar na 
praia, com as pessoas tomando o "banho de 
São João", ao pôr-do-sol. As crianças fica-
ram muito curiosas e admiradas com tantas 
diferenças! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

APOIO 
De 14 a 17 de julho, no Ensino Funda-

mental, estaremos trabalhando apenas com 
os alunos que foram convidados para as au-
las de apoio pedagógico. Os horários foram 
informados em circular anterior. Em caso de 
dúvida, procurem as orientadoras. Segunda-
feira, dia 13, estaremmos em plantão. 

HIPNOTIZADOS PELO CACURIÁ 
As crianças das turmas da Evolução e do 

Primeiro Ovo aprenderam o Cacuriá do Ca-
ranguejo, que apresentarão em nossa Festa 
Junina. Com essa dança gostosa, também 
aprenderam a olhar "olho no olho", como diz 
a letra, e estão brincando em vários pares 
diferentes. Já escreveram a letra da música 
no caderno de projeto. 
Reforçamos o pedido aos que ainda não 

trouxeram o cartão postal solicitado no últi-
mo informe, que usaremos nos próximos 
dias. 

PASSEIO PARA F1T, F2M E F2TA 
Na próxima segunda-feira a F1T e na ter-

ça a F2M e a F2TA irão ao Parque Lage. 
Aproveitaremos a torre em estilo medieval, 
que enfeita o jardim, para ambientar uma 
contação de histórias e servir de cenário pa-
ra um exercício gráfico de observação. Será 
uma manhã de contos, no clima dos caste-
los! Quem quiser pode vir com adereços dos 
seus personagens prediletos do universo do 
projeto. Vale lembrar que é obrigatório o uso 
da camisa da escola e que o calçado deve 
ser confortável. Faremos, também, um lan-
che coletivo para um nobre piquenique! 

semana, uma caixa com tampa, de um tama-
nho que se aproxime às de sapatos, para 
uma atividade de artes. 

QUITUTES DE MILHO 
O clima de arraial vem contagiando a Pe-

reirinha. Na Turma da Lua, temos nos dedi-
cado às receitas com milho. Preparamos um 
cural, pra lá de especial! Convidamos a Lulu, 
que trabalha na casa do Yuri, e que tem fa-
ma de excelente quituteira, para vir preparar 
essa delícia para as crianças. Ficou muito 
gostoso; quem experimentou, aprovou! Em 
breve novas receitas irão complementar o 
livro que estamos fazendo, desde o início do 
semestre, em parceria com a Turma do Ja-
buti. 

EM RITMO DE FESTA 
As crianças da Turma da Borboleta estão 

finalizando as conversas sobre o ciclo de 
suas vidas e produzindo uma surpresa para 
levar para casa na próxima semana. 
Também temos aproveitado para entrar 

em clima de festa junina. Nas aulas de Músi-
ca e de Expressão Corporal, a criançada tem 
ouvido histórias folclóricas e dançado bas-
tante, se preparando para a Festa do Pavi-
lhão! 

FEIJÃO COM GOSTO DE FESTA 
A Turma do Arco-íris ficou com muita fo-

me depois de observar e acompanhar o 
crescimento dos grãos de feijão. Então, de-
pois de ouvirmos a história de D. Baratinha, 
resolvemos experimentar a feijoada de um 
D. João, que não era rei e sim o D. João Ra-
tão. Nesse dia, todos saborearam um deli-
cioso caldinho de feijão! 

PEQUENOS AUTORES, TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol finalizaram o 

livro que confeccionaram sobre o ciclo de 
crescimento da árvore. Para comemorar, 
faremos o seu lançamento na próxima quin-
ta-feira, às 8 horas em ponto. Nesse dia, pe-
dimos que cada criança traga uma porção de 
fruta, já cortada em pedaços pequenos, que 
será solicitada na agenda, para montarmos 
uma salada. Pedimos que o responsável que 
a estiver acompanhando, nesse dia, reserve 
meia hora, antes de ir embora, para partici-
par da entrega do livro. 

SÃO JOÃO NO CORAÇÃO 
A Turma do Coração pegou o caminho a 

roça e conheceu muitas músicas e narrativas 
sobre o tema. Inspirados na história do Boizi-
nho de São João, contada pelo Jean, fize-
mos um boi de papel, bem enfeitadinho, para 
homenagear o santo e alegrar a nossa festa, 

TARDES DA F2TB 
As tardes da turma têm sido de grande 

animação. Estamos aproveitando para discu-
tir as novas descobertas sobre o nosso Pro-
jeto e lembrando da importância da amizade 
no grupo. Vejam o que algumas crianças 
pensam sobre o assunto. 
 

"A amizade, para mim, é brincar com os 
amigos e ajudá-los quando eles precisam de 
ajuda." 

Lucas S. 
"Eu acho que amigo é uma pessoa que a 

gente sempre pode confiar. É uma pessoa 
que sempre ajuda a gente e que está sem-
pre do nosso lado." 

Kian 
"Amizade é uma união entre pessoas que 

se gostam."  
Lucas Gentil 

Desenho de Lucas Gentil 

CLIMA MEDIEVAL NA F2TA 
O filme "O Feitiço de Áquila", a pesquisa 

sobre os brasões e a carta de Dom Ricardo 
Augusto foram muito mobilizadores. Depois 
da confecção dos brasões, nos debruçamos 
sobre a carta, levantando possibilidades de 
comunicação desse tipo entre as pessoas 
naquela época: cartas de amor, convites, 
comunicados entre reinos etc. Também pu-
demos pensar nas características desse gê-
nero textual, no vocabulário adequado, na 
necessidade ou não da formalidade, no tipo 
de letra e muito mais! 
O desafio, em grupo, foi elaborar uma car-

ta que combinasse com tal contexto. Se-
guem as duas cartas mais votadas pela tur-
ma. Vale a pena apreciá-las manuscritas, 
juntamente com os brasões, no mural de 
entrada da escola. 
 
"Eu, Dom Ricardo Pereira, convido vossos 

senhores para o nosso baile junino. Vai ter 



comida e bebida para todo o povo. 
Todos poderão dançar. Recomendamos a 

todos que não façam cocô e xixi em lugares 
públicos. 

Dia 18 de julho de 1409 
Dom Ricardo Pereira" 

Gabriel, Luíza e Marina 
"Senhorita Elisabete, eu, cavaleiro Artur, 

lhe convido para um baile de máscara no 
castelo do rei. Eu lhe presenteio com um 
vestido e uma máscara. Será uma honra es-
tar com a senhorita. Obrigado. 

Cavaleiro Artur do Reino das Safiras 
16 de junho de 1409 

Ana, Bruno, Constança e Sofia Alvarez 

BRINCADEIRAS NA F2TB 
Depois da pesquisa sobre brincadeiras e 

brinquedos da época Medieval, a turma da 
F2TB pensou sobre suas brincadeiras prefe-
ridas. Trouxe alguns brinquedos que já eram 
usados na Idade Média para brincar com os 
amigos. As crianças se divertiram na hora do 
recreio brincando com bolinhas de gude, xa-
drez, pião, amarelinha e brinquedos de ma-
deira. 

A VISITA DO PLAYMOBIL 
A nossa turma F3T, teve a sorte de rece-

ber a visita da Dani, que coleciona Playmo-
bil. Sua vontade de colecionar esses bone-
cos começou quando sua irmã ganhou al-
guns do padrinho. 

A Dani adorava Playmobil e sonhava to-
car o sino do Circo da coleção da irmã, que 
sempre o escondia e só a deixava brincar 
com o cavalo que tinha a cabeça caída. 

Até que começou a comprar, em feiras de 
antiguidades, lojas de brinquedos e ganhou 
todos os da sua irmã. 

cena. Depois me senti mais confiante." 
Théo 

"Antes da festa eu estava com medo de 
pagar um mico, porque eu tirei B em Teatro 
e estava com vergonha, mas na hora tomei 
coragem e fui." 

Miguel 
"Quando a peça começou vi que ia dar 

certo. No final deu tudo certo." 
Gabriel 

"Eu fiquei nervoso e a minha última fala 
ficou embolada. Na hora da flauta, fiquei 
mais calmo porque estava com todos os 
meus amigos. No Coral, eu adorei porque eu 
adoro cantar as músicas do Coral. Eu amei a 
Mostra de Artes de 2009..." 

Caio 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 
Na sexta-feira passada, a F4T recebeu a 

visita de Karen Acioly, mãe da Dora, que 
veio pensar com as crianças sobre o tempo. 
Karen trouxe, para todos, alguns bonitos mo-
mentos do seu espetáculo "Infância". 
Foi muito bom! As crianças agradeceram 

a visita com uma carta: 
 

Querida Karen, 
Nós gostamos muito da sua visita. 
Foi muito legal refletir mais sobre o tempo 

junto com você. 
Ficamos pensando nas suas palavras que 

nos fizeram perceber que o tempo, assim 
como a vida, nunca acaba, sempre continua. 

Desde sempre o homem tenta explicar a 
sua origem, mas sabemos que a sua vida 
continua nos seus filhos, nos filhos dos fi-
lhos... 

Na história de nossa família existe a pre-
sença dos que já não estão mais junto de 

Dani, amiga do Pedro Couto (F3T) Karen Acioly, mãe da Dora, em visita à F4T 

Seu boneco preferido, e o mais raro da 
coleção, é o Robin Hood. 

A visita foi esplêndida! 
Pedro Galvão, Pedro Couto, Lola e Rafael 

JULHO CHEGOU! 
E o tempo não para na F3M! Depois de 

tantas coleções, chegamos ao mágico mun-
do dos selos e filatelistas. Nesta semana 
nossos pequenos aproveitaram um bocado o 
passeio à Agência Filatélica dos Correios no 
centro da Cidade. Fomos muito bem recebi-
dos e "viajamos" com os carteiros e suas 
cartas. Surpresos, descobrimos o trabalho 
que dá para cada envelope chegar ao seu 
destinatário! 
O momento final foi o mais esperado. Ob-

servar e comprar selos. 
Que beleza, cada um mais lindo que o 

outro! Tantos temas e histórias. Fechamos o 
semestre felizes com nossos passeios! 
Enquanto isso, em sala, com um deslum-

bramento que dá gosto de ver, temos todos 
nos deleitado com as palavras e cartas da 
menina Rachel no livro de Lygia Bojunga, a 
Bolsa Amarela. 
Com certeza a leitura desse livro já é um 

marco na vida de cada um de nossos meni-
nos e meninas, que agora, também, desejam 
ser autores de muitas cartas. 

A MOSTRA PARA A F4M 
Por erro na produção do Informe 591, não 

foram publicados os comentários e sensa-
ções da F4M sobre a Mostra de Artes: 
 

"Eu cheguei atrasada, então fui para sala 
da F1M correndo, relaxei e fiquei zen." 

Maria Helena 
"Eu fiquei nervoso na hora de entrar em 



nós. 
Assistir um pouco do espetáculo 

"Infância" também nos fez pensar no quanto 
devemos aproveitar a nossa infância. Apro-
veitar ao máximo cada momento, nos diver-
tindo e aprendendo, porque o tempo passa, 
a vida passa e só poderemos voltar no tem-
po através de nossas memórias, nas lem-
branças de tudo o que vivemos. 

Muito obrigado pela visita. 
Abraços apertados 

F4T 

NOSSA LEITURA 
Nós, das F4, terminamos de ler 

"Memórias de um cabo de vassoura", escrito 
por Orígenes Lessa. O livro é um pouco tris-
te, dramático, mas também divertido. 

Ele conta a vida de um cabo de vassoura 
que se transforma num cavalo de pau cha-
mado Napoleão. 

Nós aprendemos gírias antigas e algumas 
palavras difíceis que o autor usou. Uma de-
las, muito engraçada, é "morou?" (que quer 
quer dizer "entendeu?", "sacou?"). 

Para quem gosta de desafio, vale a pena 
ler. 

Texto coletivo da F4M 

AS F5 NO PALÁCIO PEDRO ERNESTO 
Nossos estudos sobre “tempos de repres-

são” e “tempos de liberdade” nos instigaram 
a conhecer como funcionam os poderes polí-
ticos do Brasil. Para isso uma visita à Câma-
ra Municipal do Rio de Janeiro seria uma 
boa oportunidade para entender como se 
realizam os trabalhos do poder legislativo do 
nosso município. 
 

“Na quarta-feira, a F5MB visitou a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, o Palácio Pedro 
Ernesto. Lá vimos muitas salas. A sala que 
eu mais gostei foi o “plenário”. A nossa guia, 
Vilma, nos explicou que é lá que os vereado-
res põem suas leis para serem votadas. Tem 
lugar para a imprensa, convidados e o presi-
dente. 

Eu sentei na cadeira da vereadora Claris-
sa Garotinho. Quando saímos da sala, en-
contramos o presidente Jorge Felipe. Tam-
bém conhecemos um pouco sobre Pedro 
Ernes to .  F i camos sen tados  na 
“galeria” (assim que chamam as arquibanca-
das do plenário). Depois, por último, visita-
mos o Salão Nobre.” 

Luiza – F5MB 
“Chegamos à Câmara às dez horas. O 

prédio, antigamente, era um colégio religio-
so, parte de um Convento que foi derrubado 
com a expansão da Avenida Rio Branco. 

Na primeira sala havia uma grande esca-
da e dois quadros muito bonitos. Havia tam-
bém quadros de vários políticos, inclusive do 
barão do Rio Branco. 

Entramos na sala do Cerimonial, onde 
sentamos numa grande mesa e assinamos o 
livro de presença. Depois, fomos à Sala In-
glesa, que é feita toda com madeira, porque 
era moda na época, e é a única sala que não 
foi modificada na demolição do colégio. Lá, 
os vereadores combinam como vão apresen-
tar os projetos de lei. No plenário, sentamos 
nas cadeiras dos vereadores e vimos as má-
quinas de votação. 

O nome "Palácio Pedro Ernesto" foi uma 
homenagem a um prefeito que criou vários 
hospitais no Rio. 

Para terminar, entramos no Salão Nobre, 
onde o coral da Câmara ensaiava e canta-
mos “La Bamba” junto com eles, que pare-
cem ter gostado. 

Da varanda, vimos o Teatro Municipal, o 
MNBA e a Biblioteca Nacional.” 

Maria - F5MA 

CONVITE DE CASAMENTO 
Antônio e Karina convidam seus familia-

res para o casório dia 8, quarta-feira, no pá-
tio da Sá Pereira. F5MA e F5MB às 8h e F5T 
às 16h30. Depois haverá uma recepção no 
clima da festa. A mesa de doces ficará por 
conta das meninas e a de salgados por con-
ta dos meninos. "Inté" o casório! 

ÁGUIA E GALINHA 
A F5T leu a história "A águia e a galinha", 

recontada por Boff em livro homônimo. A 
narrativa metafórica nos deu oportunidade 
de conversarmos sobre essência e mudan-
ça, adaptação e transformação, tortura e li-
berdade, e de produzirmos uma ficha com 
um encaminhamento didático bem instigan-
te. 
E, por falar em liberdade e em galinhas, 

para terminar a tarefa a turma tem até a pró-
xima quarta para assistir, em casa, ao filme 
"A Fuga das Galinhas". 
Para localizar Gana, que também é citada 

no texto que provocou tudo isso, voltamos à 
África usando o Atlas Geográfico. 
Fizemos uma animada atividade com des-

locamentos no mapa, usando conhecimen-
tos adquiridos no ano passado, como a rosa-
dos-ventos, os pontos cardeais e colaterais, 
e termos como ocidental, oriental, costa e 
fronteira. Em breve repetiremos a atividade! 

PEREIRÃO JUNINO 
Atenção pessoal, semana que vem reali-

zaremos brincadeiras juninas no Pereirão. 

Aguardamos todos com muita animação pa-
ra esquentar o nosso "arraiá"! 

DE TODOS 
SEAMOSTRA 
Paula Fiuza, mãe de Lola (F3T), Tatiana 

Saback, mãe de Glorinha (F3T) e o Jardim 
Botânico convidam nossos alunos para a 
festa de abertura da primeira - SeAmostra - 
cinema que você nunca vê - Mostra de fil-
mes inéditos e Exposição de fotografias 
"Olho Carioca". Leve sua foto carioca e parti-
cipe da instalação coletiva hoje, dia 3 de ju-
lho, das 18h às 23h. Entrada Franca. 

FIL 
Sétimo Festival de Intercâmbio de Lingua-

gens, comemorando o Ano da França no 
Brasil, com sete espetáculos franceses, sete 
nacionais... e muito mais. Veja a programa-
ção em www.fil.art.br. Karen Acioly, criadora, 
curadora e diretora do Fil é mãe de Dora, da 
F4T. 

FORMAS BREVES 
Bia Lessa, mãe da Clara (F5MB), convida 

os pais, professores e funcionários da Sá 
Pereira para o ensaio geral do espetáculo 
"Formas Breves" no Teatro Tom Jobim, no 
Jardim Botânico, às 20h30, na próxima se-
gunda-feira. É a primeira apresentação do 
espetáculo, que estréia dia 9. Podem levar 
amigos e é só chegar!  

6     JOÃO JABOR ARRAES                       TAM 
6     RACHEL GORBERG CATALANO     F5MA 
7     RAFAELA MARQUES C MOREIRA     F1M 
7     JULIA GUIMARÃES DAVIDOVICH      TCM 
8     RICARDO SANTOS DE ANDRADE     PRO 
8     CAROLINA CAMPELLO R VALENÇA F3M 
8     CLARA FILGUEIRAS NERY ATEM      F1T 
9     BEATRIZ C DE FREITAS                     F1M 
9     ANTONIO M DE M GONÇALVES        TAM 
10   PEDRO HOLANDA D SOUZA LIMA     TCT 
10   ANTONIO SANTOS TREISTMAN         F1T 
10   MANUELA PINHEIRO G CORDEIRO  TCM 
10   SOFIA DANTAS ZYNGIER                   TBM 
11   SABRINA SANCHEZ OLIVEIRA          TDM 
12   TIAGO TEIXEIRA SALEM                    F3M 
12   NIVIA CRISTINA DE O EUGENIO       AUX 
12   MIGUEL MOURA HUE                          TBT 
 

Aniversários 
de 6 a 12/7/2009 


