
rias de planejamento tornaram-se hábito. 
Normalmente, nos organizamos no início 
do dia e a participação de todo o grupo é 
muito importante, já que esse é um mo-
mento de conversas sobre a turma, novi-
dades acerca do projeto e muito mais. Sa-
bemos o quanto alguns de nossos peque-
nos ainda necessitam de uma soneca de-
pois do almoço, mas contamos com a aju-
da das famílias para que as crianças che-
guem antes das 13h, enriquecendo e am-
pliando as possibilidades de troca desse 
encontro. 

EU ERA NENÉM 
As crianças da Turma da Lua começa-

ram a trazer fotos de quando eram recém 
nascidas e, ao compartilhá-las com o gru-
po, se deram conta de que não são mais 
nenéns! Como um dos objetivos, com es-
se projeto, é fazer com que os pequenos 
percebam a passagem do tempo, obser-
vando o próprio corpo, é importante que 
todos enviem as fotos.  
Outro momento marcante foi assistir a 

dois vídeos, um que mostrava o desenvol-
vimento do bebê no útero da mãe e, outro, 
o primeiro banho de um recém nascido. 
Todos apreciaram e fizeram muitos co-

PARA TODOS 
MATRÍCULA PARA IRMÃOS 
Como anunciamos no Informe passado, 

estamos nos organizando para iniciar o 
processo de matrícula para 2010. Para ga-
rantir a prioridade de vagas para os irmãos, 
gostaríamos de pedir às famílias que ainda 
não se manifestaram que liguem, ainda 
essa semana, para o preenchimento de 
cadastro dos interessados. Esses dados 
são muito importante para nós.  
A renovação das matrículas para os 

nossos alunos e seus irmãos está prevista 
para o final de setembro e para os alunos 
novos no início de outubro. Mas já esta-
mos recebendo solicitação de reserva de 
vagas para irmãos e de alunos novos para 
o sexto ano do Ensino Fundamental. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

ATENÇÃO E SEGURANÇA 
Na hora da saída, costumamos abrir o 

portão da escola, para quem vem buscar 
as crianças, sempre nos mesmos horá-
rios: às 12h10m e às 17h15m. Sabemos 

do incômodo que pode significar para os 
responsáveis aguardar a hora da entrada 
do lado de fora, mas precisamos garantir, 
o maior tempo possível de utilização do 
pátio da frente. Abrir o portão com maior 
antecedência significa afastar as crianças 
desse espaço para garantir a segurança e 
a privacidade das turmas. Geralmente, 
nesse momento, estamos nos organizan-
do para finalizar o dia e, para muitas crian-
ças, um possível encontro com seus res-
ponsáveis pode atrapalhar a rotina, o vín-
culo da criança com a atividade e o grupo, 
resultando numa desatenção às últimas 
tarefas do dia. Precisamos contar com a 
compreensão e colaboração de todos. 

REUNIÃO DE PAIS 
Quarta-feira - Turma da Borboleta, 8h; 
Turma da Lua, 18h. 
Dia 21 - Turma do Sol, 8h; Turmas do Ja-
buti e do Tigre, 18h. 
Dia 23 - Turma da Chuva, 8h; Turmas do 
Arco-Iris e do Coração, 18h. 

NOVOS TEMPOS PARA OS JABUTIS 
No segundo semestre, com as crianças 

mais crescidas e familiarizadas com a roti-
na e a cultura escolar, nossas rodas diá-
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o jeito dos pinguins andarem, com a cabe-
ça para frente." 
 

Muito empolgadas, as crianças também 
observaram as características de animais 
como o urso, o elefante, a girafa, o hipopó-
tamo, a cobra e o leão. No dia seguinte, na 
escola, a turma não falava de outro assun-
to e já queria agendar uma nova visita. Po-
de ser uma boa opção para um programa 
com a família no final de semana! 

DEVER DE CASA PARA TIGRES 
Com a nossa ida à exposição do fotó-

grafo Francisco Moreira da Costa, com 
imagens do interior de casas de diversos 
lugares do Brasil, aproveitaremos para 
mobilizar nossas crianças para o tema do 
projeto. Como dever de casa deverão fa-
zer, com a ajuda dos pais, registros foto-
gráficos do interior de suas próprias ca-
sas, dando destaque aos seus cantinhos 
preferidos. Quem não puder mandar im-
pressas, envie para escola@sapereira.
com.br. 
Para a aula de Expressão Corporal, da 

próxima quarta-feira, pedimos que as cri-
anças venham vestidas com roupa de ba-
nho, por baixo do uniforme, para que pos-
samos fazer uma atividade especial, com 
água, no pátio da frente. 

RIMAS NA TURMA DO SOL 
As crianças da Turma do Sol estão às 

voltas com o livro "Guilherme Augusto A-
raújo Fernandes", de Men Fox. Na sala de 
artes, escolhemos alguns personagens 
para desenharmos, no papel, e brincamos 
com algumas rimas do livro como 

mentários. 

BORBOLETA VAI À PRAIA 
O projeto da Turma da Borboleta está a 

todo vapor! Em nossas pesquisas, desco-
brimos que jogar peteca e empinar pipa 
foram as primeiras brincadeiras das praias 
do Rio. Na próxima quinta-feira, iremos à 
praia do Leme para nos divertir como anti-
gamente. Não iremos tomar banho de mar 
mas, por conta do calor, pedimos que to-
das as crianças venham com roupa de 
banho por baixo do uniforme, sandálias de 
velcro e protetor solar já passado.  

ARCO-ÍRIS NO ZOOLÓGICO 
O passeio da Turma do Arco-Íris, ao 

Jardim Zoológico, começou com muita 
cantoria. No ônibus, as crianças relembra-
ram o repertório musical do grupo e, quan-
do estavam diante de alguns animais, a-
prenderam novas canções sobre eles. O 
jacaré, sonolento, até abriu os olhos para 
nos espiar, mas foram os pinguins que 
encantaram a criançada. Ficamos um bom 
tempo observando seus movimentos; de-
pois, elaboramos este registro:  
 

"No Zoológico, nós vimos dois Pinguins 
de Magalhães. Eles estavam felizes na-
dando numa piscina só deles. Eles mergu-
lhavam até o fundo, brincavam com as 
folhas que estavam boiando e coçavam a 
barriguinha com o bico. Depois, eles fica-
ram com fome e entraram numa casa para 
comer os peixes que estavam dentro de 
uma bacia. Na casa dos pinguins tinha ar 
condicionado, pois eles gostam de viver 
em lugares frios. Nós achamos engraçado 

"Senhora Silvano que tocava piano; Se-
nhor Possante que tinha voz de gigante, 
Senhora Mandala que andava com uma 
bengala". Motivadas pela história, as cri-
anças estão criando rimas com seus pró-
prios nomes e animadas com as que con-
seguem fazer com os nomes dos amigos 
e professores! 

CORAÇÃO NO MUSEU 
"Nós fomos passear no Museu Nacional 

para ver as coisas do Antigo Egito. Vimos 
três múmias de adulto, uma de criança e 
também uma múmia de gato. Elas não 
eram enfaixadas da mesma forma. Desco-
brimos que quanto mais faixas elas ti-
nham, mais ricas e importantes eram. Vi-
mos, também, os potes em forma de bicho 
onde os egípcios colocavam os órgãos 
das pessoas mumificadas. Lá, nós fize-
mos um teatrinho de uma lenda sobre co-
mo o rio Nilo foi criado. Diz a lenda que a 
deusa Isis chorou tanto pela morte de seu 
marido e de seu filho que suas lágrimas 
formaram o rio. Descobrimos também que 
o sarcófago era feito de pedra e o esquife, 
de madeira. Lá, as múmias estavam em 
esquife e só tinha um sarcófago para bi-
cho. Tinha também a múmia de uma can-
tora dentro de um esquife que nunca foi 
aberto. No final, passamos na sala dos 
animais e também vimos dinossauros e 
fósseis. O passeio foi muito legal! Nós 
gostamos! " 

Turma do Coração 

CHUVA NAS CAVERNAS 
A Turma da Chuva foi conhecer as ca-

Turma do Jabuti planejando o dia Turma da Chuva e as sombras na caverna 



vernas do Parque Lage. Elas foram cons-
truídas pelos homens, são conhecidas 
como cavernas artificiais. São escuras, 
grandes, têm buracos, estalactites e esta-
lagmites. Encontramos várias teias de ara-
nha, pererecas, macacos-prego, morce-
gos, peixes, girinos, lagartas, centopeias, 
esqueletos de folha, dentro e fora das ca-
vernas. Usamos nossas lanternas para 
entrar nas cavernas, brincar de fazer som-
bras e desenhos. No final, nós nos diverti-
mos muito no parquinho, brincando nos 
balanços. 

O passeio foi emocionante! Fim 
Turma da Chuva. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

PRÓXIMAS REUNIÕES DE PAIS 
Segunda-feira - Turmas do Primeiro Ovo e 
Evolução, às 19h.  
Dia 21, Segundo Ano, às 19h 
Dia 22, F5MA às 18h e F5MB à 19h30. 
Dia 23, F5T às 18h. 

UM PRESENTE 
Na última semana, Cecília nos trouxe 

uma surpresa: alguns girinos do seu sítio. 
Tentamos reproduzir, o quanto foi possí-
vel, o ambiente natural desses animais. 
Organizamos um aquário com pedras, a-
reia, água e plantas do rio de onde eles 
saíram. O tempo está passando e eles 
estão se transformando. Há quem diga 
que podem virar príncipes. Pretendentes 
não faltam, mas para o beijo, ninguém se 
habilita. Aproveitem para observar pois, 
em breve, eles retornarão ao sítio. 

contrasse uma pessoa que quisesse muito 
saber sobre o Tempo Medieval, quais di-
cas você lhe daria?" Vejamos as treze di-
cas do trio, Marina, Matheus e Theodoro. 
 

"As nossas dicas seriam:  
1- Ver o filme do Rei Arthur. 
2- Ler o livro Histórias de Antigamente, de 
Ruth Rocha. 
3- Ler o livro A Idade Média explicada aos 
meus filhos, de Jaques Le Goff. 
4- Visitar o Museu Metropolitano, em New 
York. 
5- Ver o filme Feitiço de Áquila. 
6- Se tiver dinheiro, vá em um Castelo 
Medieval, na Europa. 
7- Procure livros antigos. 
8- Fique de olho nos fósseis. 
9- Vá ao Parque Lage e visite a Torre. 
10- Pesquise no computador coisas medi-
evais. 
11- Ler o livro "Como seria a sua vida na 
Idade Média". 
12- Pesquise as letras medievais e ilumi-
nuras. 
13- Pergunte coisas aos historiadores!" 

Um pé lá... 

Vamos nos aproximando de um novo 
Projeto, inspirados em Georges Méliès, 
em sua Viagem à Lua. Nas últimas aulas, 
brincamos com as fotografias da menina-
da com que, recortadas, embaralhadas e 
reorganizadas inventamos alguns 
"habitantes" da lua. Agora, estamos dedi-
cados à criação das histórias desses per-
sonagens nada convencionais. 

MATEMÁTICA NA F2TA 
Inspirados na Família Gorgonzola, a 

Eu sou um príncipe... Só falta um beijo... Caixa de Correio das correspondências entre as F3 

RUMO À LUA 
As turmas de primeiro ano escreveram 

um pouquinho sobre a visita que fizeram 
ao planetário.  
 

"Na quinta-feira da semana passada 
nós, da Turma da Evolução, viajamos pa-
ra o espaço e viramos astronautas. Fomos 
ao Planetário e adoramos assistir ao filme 
"Janela Mágica" porque parecia que a 
gente estava girando como a Terra e os 
outros planetas. Gostamos da sala Nave 
Escola, onde tinha balança para ver o 
nosso peso em cada planeta. Voltamos 
para a Terra, passando por várias nebulo-
sas, e nossa aterrissagem foi um suces-
so."  

Turma da Evolução 
"Nós fomos ver uma animação na cúpu-

la. Era um lugar todo escuro que quando 
você olhava por fora parecia o planeta 
Terra, mas por dentro parecia o infinito. 
Tinha desenho de constelações do espa-
ço e as Três Marias. Descobrimos algu-
mas coisas sobre a lua com um persona-
gem que viajou até lá. Fomos, também, na 
Nave Escola e aprendemos muita coisa 
nova. Depois, criamos um planeta com 
vida nova, o Planeta Pingo. Por fim, brin-
camos na árvore e fizemos um delicioso 
lanche." 

Turma da Pirmeiro Ovo 

NA F2TA 
Um pé cá... 

Numa das últimas atividades do Proje-
to, as crianças foram convidadas a pensar 
sobre a seguinte questão: "Se você en-



meninada, em pequenos grupos, se dedi-
cou à criação de novos problemas, garan-
tindo a organização apresentada no livro. 
Os problemas inventados foram reunidos 
num pequeno livreto que não deve sair da 
mochila. 
Esclarecendo: noticiamos, no último 

informe, os dois livros adotados para a 
turma: "Como me tornei Marc Chagall", de 
Bimba Landmann, SM Edições, e 
"Fábulas" de Monteiro Lobato, Editora 
Globo. Estamos aguardando para iniciar a 
leitura. 

MAIS MATEMÁTICA! 
Nesta semana a F2TB aprendeu uma 

novidade: "Jogo das três cartas". Em gru-
po, onde um é o carteador, cada criança 
recebe três cartas com um algarismo em 
cada uma. O objetivo é formar o maior nú-
mero possível com essas cartas. Depois 
disso, registrar em uma folha e comparar 
o seu número com o dos amigos. Quem 
formar o maior, ganha um ponto.  
Numa outra rodada, todos tinham que 

formar o menor número possível. Daqui 
para a frente, os desafios vão crescer: for-
mar o maior número par, o maior número 
ímpar etc. 
As crianças se divertiram com esse no-

vo jogo! 

POMBO CORREIO 
As F3 combinaram de trocar correspon-

dências... 
A F3M começou o vai e vem, capri-

chando seus escritos em coloridos papéis 
de cartas, selados com adesivos diverti-
dos. 
Os envelopes foram para a caixa do 

correio de nossa sala. 
A F3T chegou à escola e viu a caixa 

amarela grudada na parede. As crianças 
cercaram o estranho objeto e a excitação 
se alastrou quando descobriram o que ela 
guardava: CARTAS! Foi dada a largada! 
A meninada, agora, está a mil com es-

sa troca de carinhos, idéias e combina-
ções! 
E como uma coisa puxa a outra, a 

"onda" agora é colecionar papéis de carta! 
Aproveitamos para lembrar que na pró-

xima quarta-feira iremos ao Museu de As-
tronomia. A F3M, no horário normal, e a 
F3T, que recebeu uma circular especial, 
com o horário estendido. 

LUA DE SÃO JORGE 
As crianças das F4, nas aulas de músi-

ca, iniciaram o semestre com o aprendiza-
do da música Lua de São Jorge, de Cae-
tano Veloso, tocada na flauta. 
Depois de muito cantar os versos dessa 

canção, as crianças se arriscaram e cria-
ram novas estrofes para a música. Aqui 
estão alguns dos muitos versos que en-
cantaram as crianças da F4T. 
 

"Lua de São Jorge 
Lua importante 
Lua espacial 
 

Lua de São Jorge 
Lua verdadeira 
Lua que não é de cera 
Lua mundial 
 

Lua de São Jorge 
Lua tão faceira 
Lua que aparece no jornal" 

Pedro Sá 
 

"Lua de São Jorge 
Lua da beleza 
Lua da nobreza 
Lua do amor 
 

Lua de São Jorge 
És o maior astro 
Pois maneja o mastro 
Com muito vigor 
 

Lua de São Jorge 
Não existem rastros 
No teu chão cor de licor" 

André 

F4 NO MAST 
As F4 estão animadas com suas desco-

bertas sobre o sistema solar e a noção de 
tempo construída pela humanidade a par-
tir de observação e muito estudo. Na pró-
xima terça-feira, iremos, cada F4 em seu 
turno, ao Museu de Astronomia para en-
tender um pouco mais sobre os diversos 
aspectos que influenciam o clima. 

BANHO DE CONHECIMENTO 
Nós, da F5T, estamos aprendendo fra-

ções nas aulas de Matemática. 
Em Projeto fizemos, no caderno, uma 

linha do tempo com datas importantes a 
partir de 1930 e, no pátio da escola, um 
mural com várias coisas que lembram a 
Tropicália: fotos, frutas, bonecas, LPs etc. 

Em Expressão Corporal trabalhamos, 

em duplas, movimentos de força e equilí-
brio. 

No Coral estamos capichando no 
"Expresso 2222", em "Eu nasci" e nos hi-
nos dos clubes. 

Para terminar, na aula de Música esta-
mos finalizando "Banho de lua". 

A semana foi curta. Mesmo assim, a 
turma está "tomando um banho de conhe-
cimento!" 

Natalia 

JULIO VERNE NA F5T 
Nosso foguete, com Julio Verne a bor-

do, vai decolar na próxima terça-feira, dia 
da nossa biblioteca, com destino à Lua. 
Pedimos a quem ainda não adquiriu o 

livro "Da Terra à Lua", que o faça o quanto 
antes. Lembramos que precisa ser o da 
Editora Melhoramentos, podendo ser a 
versão "pocket" ou não. 

RETORNO VITAMINADO 
Depois de um intervalo maior que o pla-

nejado, a Vitamina 5 está publicada no 
site, em "Das Turmas". 
Na próxima semana, os alunos das F5 

anotarão, na agenda, a data da entrega 
das tarefas. 

DE TODOS 
TEATRO 
Marjorie, mãe da Julieta (TDM), respon-

sável por uma das coreografias da peça, 
indica "Os cigarras e os formigas", com 
direção de João Batista e trilha sonora de 
Paula Leal, no Teatro Municipal do Joc-
key, sábados e domingos, às 18h30.     

14   LIA BUARQUE DE HOLANDA BALTARF1T 
15   MATHEUS CORREA B B FAUSTO    F2TA 
15   BRUNO BARRETO PINA CHIARINI    TDM 
15   LUCAS LOPES EPIFANIO                 F5MB 
15   FERNANDO LIMA BODAS                    F4T 
16   HELENA TONINI OLIVEIRA TELLES   F4T 
16   SOPHIA EYER P DE OLIVEIRA           TDT 
17   JOILSON ROCHA DOS SANTOS        AUX 
19   ARTHUR ALVAREZ DOS S JOBIM      F5T 
19   FREDERICO MARTINS TUCHERMAN TAT 
20   FLORA SILVA CRONEMBERGER      TAM 
 

Aniversários 

de 14 a 20/9/2009 


