
seguiram para casa no final do primeiro se-
mestre. Os trabalhos devem permanecer 
nelas para que possamos completá-las até o 
final do ano. 

TEMPO DE CRESCER! 
As Turmas da Lua e do Jabuti estão co-

meçando o seu novo projeto. Vamos mergu-
lhar em uma memória, ainda recente para os 
nossos pequenos, revisitando as diferentes 
fases de desenvolvimento pela qual passa-
ram. Será tempo de reviver e reconhecer o 
quanto já cresceram e aprenderam durante 
essa linha do tempo. Precisamos contar com 
a ajuda das famílias, colaborando com a en-
trega dos pedidos que faremos, dentro do 
prazo. Pedimos que enviem, até a próxima 
terça-feira, uma fotografia das crianças 
quando recém nascidas, junto com uma có-
pia de seus cartões da maternidade, aquele 
que contém o peso e a medida que tinham 
ao nascer. 

BRINCADEIRAS NO TEMPO 
A Turma da Borboleta brinca com toda 

alegria e entusiasmo nas aulas de Música e 
Expressão Corporal. Nesses momentos, o 
Jean e a Renata cantam e ensinam novos 
jogos que são experimentados com satisfa-
ção pela criançada. Algumas crianças são 

PARA TODOS 
PROCESSO DE MATRÍCULA 2010 

Em duas semanas deveremos enviar os 
documentos de matrícula para 2010. Pedi-
mos aos pais que verifiquem a quitação das 
mensalidades escolares, dado informado em 
cada carnê de cobrança. A informação "Não 
existem débitos anteriores", no último carnê, 
atesta a completa adimplência. 

A renovação das matrículas para os nos-
sos alunos e seus irmãos está prevista para 
o final de setembro e para os alunos novos 
no início de outubro. Mas já estamos rece-
bendo solicitação de reserva de vagas para 
o sexto ano do Ensino Fundamental, seg-
mento que vamos inaugurar em 2010. A con-
sulta realizada nas turmas de F5 nos trouxe 
a alegria de saber da permanência de 54 
dos nossos 60 alunos. A confiança de tantos 
nos dá ainda mais energia para o novo desa-
fio. Teremos poucas vagas para alunos no-
vos de sexto ano, mas contamos com a cola-
boração de vocês na divulgação. 

NOVINHA EM FOLHA 
Nossa escola é como um organismo vivo. 

Com o passar do tempo, com a escuta aten-
ta às necessidades das crianças, pais e pro-
fessores, com o prosseguimento de nossos 

estudos, reflexão sobre a prática e a colabo-
ração de muitos, nossa proposta pedagógica 
vai sempre sofrendo algumas pequenas alte-
rações. Foi por isso que nos debruçamos 
num trabalho de revisão que pudesse trazê-
la, novinha em folha, de forma bem coerente 
com o que queremos e realizamos hoje. 
Quem tiver curiosidade, a nova versão está 
publicada no "site" e já integra o novo seg-
mento que está sendo implantado. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

REUNIÕES DE PAIS 
Nossas reuniões de pais estão se aproxi-

mando. A presença de todos é muito impor-
tante para a construção de um trabalho ain-
da mais participativo. 
16/09 - Turma da Borboleta às 8h e Turma 
da Lua, às 18h. 
21/09 - Turma do Sol, às 8h, Turmas do Ja-
buti e do Tigre, às 18h. 
23/09 - Turma da Chuva, às 8h, Turmas do 
Arco-Iris e do Coração, às 18h. 

SOL, CHUVA, TIGRE E CORAÇÃO 
Lembramos aos pais das turmas do Sol, 

Chuva, Tigre e Coração, que não se esque-
çam de devolver as pastas de papelão que 

Informe Semanal nº 597 
4 de setembro 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 

Pequenos Construtores da Turma do Tigre Naza na Turma do Coração 



casa ia buscar trigo no celeiro e moía-o entre 
duas pedras para transformar em farinha. 
Era um trabalho duro. Depois, misturava a 
farinha com água e fazia pães de muitos for-
matos e tamanhos". Depois de ouvir essas 
informações sobre a alimentação dos anti-
gos egípcios, a Turma do Coração convidou 
a Naza, professora da Turma do Jabuti e 
cozinheira de mão cheia, para fazer pão. O 
nosso trabalho não foi tão duro e a receita, 
um pouco diferente. Mas, no fim, depois de 
misturar os ingredientes, modelar a massa e 
assar no forno, todos saborearam um deli-
cioso pão. Teve gente que pediu bis! 

Estamos precisando reunir muitas caixas 
de leite vazias para um trabalho de artes. 
Contamos com a colaboração de todos. 

VIAGEM NO TEMPO 
A Turma da Chuva tem demonstrado inte-

resse e empolgação com o novo projeto. A 
ideia é viajar no tempo. O grupo escolheu 
fazer, primeiro, uma visita ao futuro. Para 
isso, assistimos ao DVD dos Jacksons, ob-
servando o que os produtores do filme proje-
taram para o futuro e o que já se tornou rea-
lidade. Foi um desafio e tanto... Assistiram, 
também, a trechos do filme "Guerra do Fo-
go" para descobrir como viviam os nossos 
antepassados na Idade da Pedra. Na próxi-
ma terça-feira faremos um passeio ao Par-
que Lage para observar uma caverna, mes-
mo que artificial, por dentro. Lanterninhas 
serão super bem vindas para iluminar o nos-
so passeio! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

PROCURA-SE 
Na próxima semana, o baú de achados e 

perdidos do primeiro semestre estará no pá-
tio. Os objetos que permanecerem sem dono 
serão doados. 

SERÁ QUE EXISTE VIDA NA LUA? 
As crianças das turmas da Evolução e do 

Primeiro Ovo estão pesquisando quais são 
os elementos fundamentais para a vida. Pa-
ra responder a essa pergunta estamos fa-
zendo algumas experimentações. Quem pu-
der mandar potes de vidro vazios e limpos 
(daqueles de geléia ou molho) contribuirá 
com nosso "laboratório de pesquisas avan-
çadas sobre vida no universo." Mas, por se-
gurança, é importante que os vidros sejam 
entregues pelos responsáveis a um adulto 
da escola. 

Durante esta semana o episódio do Sítio 
do Pica-pau Amarelo "Viagem ao Céu" e a 

mais habilidosas, outras corajosas e persis-
tentes. O importante é que todos participam e 
se envolvem, cada vez mais, com o projeto. 

ENTRANDO NUMA FRIA 
A Turma do Arco-Íris está estudando os 

pinguins-imperiais que habitam a Antártica. 
As pesquisas que o grupo vem fazendo estão 
relacionadas ao clima e aos costumes dessa 
ave tipicamente polar. As crianças, muito sa-
bidas, fizeram um pequeno texto para organi-
zar suas ideias: "Os pinguins-imperiais mer-
gulham no mar para pegar peixes; eles têm 
um bico pontudo para pegar melhor esse ali-
mento. Eles têm penas macias para esquen-
tá-los. Eles colocam ovos e os protegem dos 
outros bichos. Na Antártica também tem ba-
leia, foca leopardo e outros animais embaixo 
do gelo, onde tem a água do mar". 

Na próxima terça-feira, iremos ao zoológi-
co ver de perto alguns pinguins e os outros 
bichos que, futuramente, serão pesquisados 
pela turma. 

MEMÓRIAS DA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol contaram, 

na roda de novidades, suas memórias das 
férias e foram levadas a refletir sobre o signi-
ficado da palavra memória. Depois de ex-
pressarem muitas opiniões, fomos buscar 
seu significado num livro chamado Guilher-
me Augusto Araújo Fernandes, de Mem Fox. 
Nele, o menino Guilherme também não co-
nhecia o significado dessa palavra. Desco-
brimos que memória é alguma coisa que já 
aconteceu e que lembramos. Agora vamos 
embarcar em muitas histórias que já vivemos 
ou que ajudamos a construir ao longo do 
tempo, aprofundando e entrando um pouqui-
nho na vida de cada criança da turma. 

PEQUENOS CONSTRUTORES 
Esta semana a Turma do Tigre participou 

de uma aula de Expressão Corporal muito 
divertida. Primeiro, as crianças foram dividi-
das em dois grupos; depois, como pequenos 
construtores, desafiadas a imaginar e a mon-
tar algumas moradias usando caixas de pa-
pelão e outros materiais. Podiam, também, 
interferir na "obra" do outro grupo. Verdadei-
ros arquitetos! 

Na próxima semana, iremos ao Museu do 
Folclore para visitar a exposição de fotografi-
as: "Proteja esta casa: retratos das moradias 
brasileiras", de Francisco Moreira da Costa. 
O lanche será coletivo. 

PÃO NO CORAÇÃO 
"O pão era um elemento básico na ali-

mentação egípcia. Para fazer pão, a dona de 

animação "Senhor lua", da série Crianças 
Criativas, somadas às pesquisas, renderam 
boas conversas sobre a Lua. 

Aproveitamos para dizer que as turmas 
ficaram animadas com a notícia de que inici-
aremos o trabalho com o livro de cruzadi-
nhas na próxima semana. 

REUNIÃO DE PAIS DE F1 
Na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 

19h, encontraremos os pais das turmas do 
Primeiro Ovo e da Evolução para conversar 
sobre o grupo e o novo projeto. 

ESSES GORGONZOLA! 
As crianças da F2M estão se divertindo 

muito com as loucuras dessa família e tam-
bém "quebrando a cabeça" para desvendar 
os desafios matemáticos que essa história 
propõe. 

F2TA COM UM PÉ LÁ E OUTRO CÁ 
Foi bastante o quanto trabalhamos para 

finalizar nosso projeto sobre o tempo medie-
val. A partir de fragmentos de textos dos li-
vros pesquisados, foram produzidos, pelas 
crianças, quadrinhos, propagandas, iluminu-
ras e mapas. Divirtam-se com os mais vota-
dos pela turma. 
 

"O príncipe Pedro XIV do Monte vai se 
casar com a princesa Rosalinda Marri More 
Fiore e durante o casamento vai ter uma co-
roação real. Vão estar usando uma coroa 
com XXV diamantes e pedras preciosas. Por 
essa ocasião especial, não deixe de fazer a 
sua roupa com o alfaiate real." 

Flora, Luiza, Maria e Tatiana 



Vamos nos despedindo e, mobilizados 
pela capa da Agenda, já pensando sobre o 
ambiente da Lua. Iniciamos apreciando o 
vídeos da chegada de homem à Lua, e 
"Viagem à Lua", de Georges Méliès. 

ESCREVENDO MATEMÁTICA! 
Nas duas semanas que passaram, a 

F2TB aprendeu um novo jogo que ajuda às 
crianças a construírem algumas regularida-
des do sistema numérico. A turma fica bem 
animada na hora da brincadeira... 

Nesse jogo, nos organizamos em grupos; 
uma pessoa é o banqueiro. Cada pessoa 
joga os dois dados e vai comprando a mes-
ma quantidade em cubinhos; a cada dez cu-
binhos troca-se por uma barrinha. Ganha 
quem completar dez barrinhas para trocar 
pela "Placa Dourada"! 

Registramos no caderno de matemática 
como é esse jogo: 
 

"Aqui temos dois dados. Você vai ter um 
papelzinho para somar os pontos que você 
fez e você tem que somar os números dos 
dados para ver quantos cubinhos você ga-
nhou. Se você conseguir 10 cubinhos, você 
troca por uma barrinha até fazer a centena." 

Felipe Varela 
"A cada dez cubinhos você pode trocar 

por uma dezena. Você vai jogando até você 
chegar a trocar dez barrinhas, antes de todo 
mundo que está jogando com você. Significa 
que você é o vencedor!" 

Bernardo 

NOVOS LIVROS PARA F2 
Escolhemos dois novos livros para o se-

mestre: "Como me tornei Marc Chagall", de 
Bimba Landmann, SM Edições, e "Fábulas" 
de Monteiro Lobato, Editora Globo. Aguarda-
remos a chegada desses livros, ansiosos 
para iniciar a leitura. 

regressiva para nos lançarmos ao universo. 

SOBRE A BOLSA AMARELA 
A F3M terminou a leitura do livro de Lygia 

Bojunga. Todos nós, durante esse tempo, 
nos deliciamos com os sonhos, vontades e 
desejos da menina Raquel, que dá vida a 
muitos objetos. 

A viagem ao mundo desta sensível meni-
na fomentou, em todos, o desejo de ler e 
escrever mais e mais. 

MEMÓRIAS DE ORÍGENES LESSA 
No dia 28 de agosto, nós, da F4T, recebe-

mos a Maria Eduarda Lessa, viúva do escri-
tor Orígenes Lessa, e conversamos muito 
sobre a vida deles, sobre os livros que ele 

Visitas mais que especiais: Maria Eduarda Lessa, viúva de Orígenes Lessa, Lucila Soares, neta de José Olympio e Sr Carlos Alberto Muniz, com sua coleção de selos 

VISITA E PASSEIO NA F3T 
Semana passada recebemos a visita do 

avô do João Pedro, Alberto, colecionador de 
selos, que marcou o encerramento do nosso 
projeto Coleções. 
 

"A visita do meu avô foi muito legal e di-
vertida. A gente conversou sobre o selo mais 
raro do Brasil, o Olho de Boi, e o do mundo, 
o Penny Black. Ele mostrou selos muito dife-
rentes, de diversos assuntos." 

João Pedro ( F3T) 
Também inauguramos os estudos sobre 

astronomia. Fomos ao Planetário e, como a 
F3M noticiou no último informe, aprendemos 
muitas novidades. As fotos do passeio estão 
em "das turmas" e já estamos em contagem 

F4M na visita ao Planetário 



escreveu e como ele exercia o seu ofício de 
escritor. 
Orígenes gostava muito de conversar e 

tinha muito senso de humor; percebemos 
isso durante a leitura de "Memórias de um 
Cabo de Vassoura", no primeiro semestre. 
Orígenes não escrevia só para as crian-

ças. Ele escreveu primeiro para adultos. Seu 
primeiro livro foi "O Escritor Proibido". Só na 
década de setenta é que ele começou a es-
crever para criança, pois acreditava que, na-
quele momento, já estava maduro para isto. 
Na hora de escrever, não havia ritual, 

bastava uma folha de papel em branco e 
uma caneta. Depois, era Maria Eduarda 
quem batia o texto na máquina de escrever. 
Ele lia muito antes de iniciar a escrita de um 
livro. Maria Eduarda ficou muito emocionada 
ao lembrar de seu marido. 
Foi um encontro muito bacana. Nós ado-

ramos a presença dela aqui!" 
Texto coletivo 

PLANETÁRIO 
Um breve registro do que as crianças da 

F4M acharam mais significativo na visita ao 
Planetário: 
 

"A Terra é um pouco inclinada e a linha 
imaginária é oval." 
"Dependendo do lugar que você estiver na 

Terra pode ser verão ou inverno, depende se 
estiver mais perto ou mais longe do Sol." 
"Ela leva 365 dias e mais um pouquinho 

para dar a volta em torno do Sol e 23 horas, 
53 minutos e 3 segundos para dar a volta 
nela." 
"É o único planeta que tem vida e é o ter-

ceiro do Sistema Solar." 
"Em cada planeta nosso peso é diferen-

te." 
"As estrelas nascem por uma camada de 

gás e de poeira que se junta e explode, for-
mando várias estrelas." 
"O Sol é uma estrela que um dia vai mor-

rer." 
"Olhando para o céu, de um lado das Três 

Marias fica a Constelação de Touro, do outro a 
estrela mais brilhante, que se chama Sirius." 
"Vênus também é chamado de Estrela 

Dalva." 

F5 TROPICALISTA 
As turmas do Quinto Ano fizeram um pas-

seio ao Centro de Artes Hélio Oiticica. Foi 
uma unanimidade! 
 

"Não era daqueles museus em que você 
não pode tocar. Lá você tem que experimen-
tar! Tinha umas salas que o chão era todo 
coberto de pedrinhas que pareciam de aquá-
rio. Também vimos uma sala que era de a-

reia e o caminho de pedra. Vimos dois papa-
gaios: Sofia e Alex. Tinha um mini labirinto 
que acabava numa TV (Estava passando o 
Menino Maluquinho). Por fim, fomos ver a 
melhor obra dele, que era com água. Foi o 
melhor passeio da Sá Pereira!" 

(Carolina - F5MB) 
"No andar de cima, tinha o lado do Édem: 

água, terra, palha, areia, colchão, espuma 
etc. Esses eram os elementos que nossos 
pés sentiam. No lado Tropicália tinha dois 
papagaios e dois penetráveis e também arei-
a e pedra. No andar abaixo, tinha um local 
em que se pisa em pedrinhas, deixa cartas, 
toca piano e entra num penetrável grande 
que parecia uma prisão, porque era um cubo 
de grades. Era o penetrável Macaléa, onde 
os segredos ficam presos. No último andar 
tinha um penetrável enorme e aquático. Para 
finalizar, fomos a uma biblioteca (Real Gabi-
nete Português de Leitura) onde, ao contrá-
rio da Tropicália, não podíamos falar, tocar, 
quase que nem respirar! Foi muitíssimo legal 
conhecer um museu onde você tem que to-
car em tudo, sentir tudo e depois uma biblio-
teca tão interessante!"  

Julia Pastusiak (F5MB) 
Outros textos e fotos estão no espaço 

"Das Turmas", no site. 

JOSÉ OLYMPIO NAS F5M 
Para entender melhor o período da histó-

ria que estamos estudando, o século XX, 
recebemos a jornalista Lucila Soares, neta 
de José Olympio, tia de Vinícius, da F5MA, e 
mãe do João Caminha, da TAT, para nos 
contar um pouco da vida de seu avô e de 
sua livraria e editora, que foram tão impor-
tantes para o Brasil. 
 

"José Olympio nasceu numa família po-
bre, de nove filhos. Foi para São Paulo, onde 
trabalhou numa livraria e começou a se inte-
ressar pelos livros. Um tempo depois, conse-
guiu um empréstimo e comprou a livraria. 
Assim começou a importante editora e livrari-
a José Olympio. Era 1930 e ele tinha 28 a-
nos! 
Em 1934, transferiu-a para o Rio de Ja-

neiro, tornando-a um ponto de encontro de 
escritores e intelectuais da época, como 
Drummond, Manuel Bandeira, Graciliano 
Ramos, Rachel de Queiroz etc. 
Para muitos, ele era considerado um lou-

co, por suas ideias ousadas: publicava até 
20.000 exemplares e também autores des-
conhecidos. 
Para nós, ele era um revolucionário à 

frente de seu tempo."  
Texto coletivo (F5MB) 

“Ele foi muito importante para a literatura 

brasileira, porque foi o primeiro a fazer uma 
editora e uma livraria que pagava direitos 
autorais aos escritores (adiantados!), não se 
preocupava com o conteúdo ou a posição 
política dos autores e com isso publicava 
títulos variados. 
Chamava sua livraria de "casa", que seu 

caro amigo Drummond dizia ter alma.” 
Texto coletivo (F5MA) 

NOTÍCIAS DA F5T 
“Começamos a semana recebendo Lucila 

Soares. Ela é neta do José Olympio (da Li-
vraria e Editora) e veio nos contar um pouco 
das histórias interessantes que ficaram na 
sua memória e outras que registrou em seu 
livro. A F5T agradece o carinho! 
No Projeto, estamos montando um mural 

caprichado sobre a Tropicália, com imagens 
e objetos que fazem todo mundo que viveu 
aquela época morrer de saudade. 
Fizemos atividades com o Atlas para en-

tender um pouco mais porque somos um 
país tropical e o que são os trópicos. 
Nas aulas de Artes, Moema teve a bri-

lhante ideia de propor a montagem de uma 
exposição como a do Helio Oiticica. Cada 
grupo fará coisas diferentes para expor. 
Avançamos em Matemática. Tivemos um 

teste essa semana e começaremos a estu-
dar as frações. 
Nas aulas de Inglês estamos responden-

do às perguntas sobre os Beatles que a Rô 
vai publicando no blog. 
Na aula de Expressão tiramos som do 

nosso corpo, usando as mãos e os pés.” 
Tarcila e Lucas 

DE TODOS 
KINOMICHI 

Christiana, mãe do Gabriel e do Guido 
(F2M e F4M), convida a todos para um aulão 
de Kinomichi para pais e filhos, sábado, 12 
de setembro, às 11h, na Rampa, em Copa-
cabana. Informações 3796-7307 ou 8551-
1103. 

  7  MARIANA BOND SALLES                   TAM 
  7  FRANCISCO ATHERTON WELTMAN F2M 
  8  JULIA FRAGALE PASTUSIAK           F5MB 
  9  RAFAEL SIVIERI ARRUDA PRADO     F1M 
  9  JOANA TEIXEIRA BRODT                    F4M 
10  CLARICE XAVIER FERREIRA DE SA  TDT 
10  BENJAMIN GIOVANI IGIACOMINI    F5MA 
11  JULIA ALMEIDA DE AMORIM              F3M 
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