
Para todas as turmas: 1 livro (a lista 
se encontra na livraria Malasartes, no 
Shopping da Gávea a partir do mês de 
agosto.  
Para os que usam fralda: 3 potes de 

lenço umedecido, 1 tubo de pomada 
para evitar assaduras e 1 pacote de fral-
das descartáveis. 

SOL, CHUVA, ARCO-IRIS E TIGRE 
Hoje estamos enviando as pastas on-

de reunimos alguns trabalhos, represen-
tativos do projeto das turmas, desenvol-
vidos ao longo do semestre. Mas, aten-
ção! Elas devem ser devolvidas em a-
gosto, sem que os trabalhos sejam reti-
rados, pois incluiremos novas produ-
ções. 

CAIXA DE MEMÓRIAS 
Nosso semestre chega ao fim e fica-

mos com a sensação de muitas con-
quistas e aprendizados. Nossos jabutis 
vêm, com muita alegria, tecendo uma 
bonita história. Agora é tempo de des-
cansar! Seguem as caixas que pedimos 
e preparamos com muito capricho. Ne-

PARA TODOS 
NO CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO 

Mesmo com a incerteza sobre o tem-
po, nossas crianças, pais e professores 
se divertiram a valer dançando, ao som 
da animada Cia de Encenações Musi-
cais, cantigas de roda, fandango, baião, 
xote, toada do boi, maracatu, côco, ca-
curiá e até um pouquinho de carnaval. 
O fórum de pais, do "site" está cheio de 
manifestações de aprovação alegria, o 
que confirma o espaço e a forma de co-
memoração como uma opção acertada. 
No ano que vem tem mais! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

ARRAIAL DA PEREIRINHA 
Que festa alegre a da Pereirinha! 

Nossas crianças se esbaldaram com a 
programação animadíssima que prepa-
ramos para a festa junina interna. Corri-
da de saco e de limão na colher, bola 
na lata e na boca do palhaço, pescaria, 

dança da laranja e da vassoura foram 
as brincadeiras que animaram o nosso 
arraial. No pátio de trás, com o Jean no 
violão e quem mais quisesse fazer parte 
do conjunto no vocal ou no triângulo, 
cantamos e dançamos conduzidos pela 
Renata. E para terminar, todos se delici-
aram com os pratos típicos que trouxe-
ram para o lanche. 

CINEMA E FÉRIAS 
A Pereirinha terminou o semestre em 

clima de alegria e reservou, para os últi-
mos dois dias, um filme especial que 
nos remeteu ao projeto institucional. Nu-
ma sessão, com pipoca, assistimos a 
uma "sessão de cinema" com o filme "A 
Turma da Mônica em uma Aventura no 
Tempo". Aproveitamos para desejar óti-
mas férias. Em agosto, estaremos a-
guardando nossas crianças com o cari-
nho de sempre. 

LISTA DE MATERIAL / 2º SEMESTRE 
São os seguintes os materiais solici-

tados, no primeiro informativo do ano, 
para o segundo semestre: 
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Tigre se encantaram com duas manifes-
tações artísticas muito conhecidas no 
nordeste: a xilogravura e a literatura de 
cordel. Apreciamos várias xilogravuras 
no telão, conversamos sobre o trabalho 
que envolve essa técnica e, na bibliote-
ca, nos divertimos com a contação de 
histórias de cordel e suas rimas. Encer-
ramos essa etapa do processo com a 
alegria dos festejos juninos.  

SOL E CHUVA,  
CASAMENTO DE VIÚVA 

As Turmas do Sol e da Chuva tive-
ram um encontro muito especial. Jun-
tas, na sala de jogos e na biblioteca, 
divertiram-se a valer. Momentos de inte-
ração entre turmas são sempre muito 
produtivos, animados e desafiadores. 

DESPEDIDA NA CHUVA 
Estamos nos despedindo do nosso 

querido amigo Bruno que, em seu últi-
mo dia de aula na Sá Pereira, trouxe um 
bolo para compartilhar com a turma. 
Sentiremos muitas saudades. 

NA ROÇA É DIFERENTE! 
A Turma do Coração assistiu ao filme 

"Na roça é diferente", com o Chico Ben-
to, de Maurício de Souza. Através da 
visita do primo do Chico, que mora na 
cidade grande, as crianças puderam 
perceber algumas diferenças entre viver 
na roça e na cidade. Os bichos, as plan-
tações, o fogão a lenha e a lentidão do 

las, pais e filhos devem guardar lem-
branças das férias, que serão comparti-
lhadas no retorno à escola. Vale foto-
grafia, ingressos, livros e tudo o que a 
imaginação permitir. Aguardamos a to-
dos em agosto para novas aventuras! 

LIVRO: AGORA SOU GRANDE! 
A última semana foi recheada de e-

ventos alegres para a Turma da Borbo-
leta. Além do nosso arraial, outro mo-
mento marcante foi o encontro caloroso 
das crianças com suas famílias. Nossos 
pequeninos entregaram, contentes, o 
livrinho que produziram sobre suas vi-
das a seus pais. Para finalizar o encon-
tro, comeram um delicioso bolo e ence-
naram a brincadeira da "Linda rosa ju-
venil", com muita graciosidade. 

LIVRO PARA AS FÉRIAS 
Neste semestre, muitas histórias da 

literatura infantil envolveram a Turma do 
Arco-Íris, especialmente a do "João e o 
pé de feijão", que encantou a criançada 
e nos proporcionou diversos desdobra-
mentos como o plantio de grãos, um 
delicioso caldinho de feijão e a produ-
ção de um livro, no qual registramos as 
etapas do crescimento de um pé de fei-
jão. As crianças, orgulhosas, o estão 
levando para casa. 

XILOGRAVURAS E CORDEL 
Nas últimas semanas, motivadas pela 

festa junina, as crianças da Turma do 

passeio na carroça chamou a atenção 
da criançada. 

Encerramos os festejos juninos, e 
também o semestre, com alegria. 

DE TODOS 
CHAPÉU PERDIDO 

Na última terça-feira, Francisco (TBT) 
perdeu seu chapéu de palha. Se al-
guém o encontrar ou tiver levado troca-
do, no dia da nossa festa junina interna, 
favor entregar na secretaria. 

21   FERNANDA METZLER PEREIRA       F3M 
22   LUIZA DE OLIVEIRA BARBALHO        TBT 
22   ANA BRANCO DUPRAT AVELLAR      TAT 
22   CLARISSE FICHE D DE ALMEIDA       F3T 
22   MAIRA DE LIMA RESENDE LESSA    F4M 
23   SEBASTIAO B REZENDE DA CRUZ   TCM 
25   ALESSANDRA MARTINS ROSA         AUX 
25   DAVI MORAS S MOREIRA                  TBM 
27   MARIANA SOARES DA COSTA          TCM 
28   LUCIANA GONCALVES MOREIRA     AUX 
30   JOSE ROBERTO F DE ALMEIDA        AUX 
30   JOAO GABRIEL C DINI NIELSEN     F5MB 
31   KIAN MESQUITA ROCHA                   F2TB 
31   MARINA BARBOSA DA SILVA VILELAF1T 
 
  2   ALICE CORREA DE O MACHADO       F4T 
  4   VÍTOR MELO MEDEIROS                    F1M 
  4   CAETANO CAMARA SERRI  BRAGAF5MB 
  7   LUCAS PERES MAI                            F5MB 
  9   BEM DELGADO DE MOURA                TAT 
 

Aniversários 
de 20/7 a 9/8/2009 


