
motoras, durante esses seus poucos anos 
de vida e percebido o quanto já conquista-
ram neste percurso. 

PROJETO EM ANDAMENTO 
A Turma da Lua está cada vez mais en-

volvida com o projeto "Tempo de crescer". 
Observar fotos e o tamanho dos pezinhos de 
quando eram bebês, tem nos dado pistas do 
quanto já cresceram. Tem sido comum ouvir-
mos nossas crianças dizendo: "quando eu 
era pequenininha(o) não sabia..."  

Na semana passada recebemos a visita 
de Matias, irmão do Yuri, e pudemos acom-
panhar suas tentativas de ficar sentado sozi-
nho e também brincar um pouquinho com 
ele. As meninas, especialmente, ficaram en-
cantadas e queriam acariciá-lo e pegá-lo no 
colo o tempo todo! 

Começamos a montar um álbum com as 
fotos trazidas pelas crianças. Aproveitamos 
para pedir que nos enviem uma nova foto-
grafia, agora com as crianças aprendendo a 
sentar. 

TEMPORADA NA ANTÁRTICA 
Para responder a algumas perguntas da 

Turma do Arco Íris sobre a Antártica, assisti-
mos, no telão do salão, a trechos do filme 
Happy Feet e apreciamos fotografias da fau-
na local. As crianças ficaram fascinadas pe-

PARA TODOS 
REPOSIÇÃO DAS AULAS 

O último dia de aulas, para a Educação 
Infantil, será dia 21 de dezembro. Para o En-
sino Fundamental, 29/12, com interrupção 
nos dias 24 e 25. As festas de encerramento 
serão dia 12/12, Educação Infantil e 13/12 
Ensino Fundamental. 
MATRÍCULAS 2010 

Estamos enviando, hoje, um envelope com 
os documentos de matrícula para 2010, junta-
mente com o questionário de avaliação de 
2009. A devolução dos documentos, preenchi-
dos, dentro do prazo estipulado, é para nós 
uma colaboração muito significativa. É comum, 
a quem está na casa há muito tempo, maiores 
distrações e atrasos na devolução, o que acar-
reta um trabalho extra de secretaria com liga-
ções e lembretes, antes da abertura da matrí-
cula dos alunos novos, que nos exige ainda 
mais organização e planejamento. Importante 
lembrar que é com o retorno do questionário 
de avaliação que planejamos a última reunião 
do ano e buscamos caminhos para o aperfei-
çoamento da escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      
REUNIÃO DE PAIS 

Contamos com a presença de todos nas 

reuniões da próxima semana: 
 

Seg, TCM, às 8h; TAT e TCT, às 18h 
Qua, TDM, às 8h; TBT e TDT, às 18h 

"QUANDO A GENTE ERA BEBÊ!" 
As fotos das crianças da Turma do Jabuti, 

de quando eram recém nascidas, têm moti-
vado muitas conversas entre elas. Nossos 
pequenos expressam seus sentimentos e 
impressões sobre esse momento da vida, 
tecendo relações interessantes, comparando 
a fase em que eram bebês com a atual, em 
que já se sentem "grandes"! Vejam alguns 
comentários: 
 

"Quando eu era bebê, eu era bem peque-
nininho".  

Gustavo 

"Quando a gente é bebê, a gente chora!  
Frederico 

"Quem cuida do bebê é a mãe, o pai, a 
vovó, o titio".  

Maria 

"Bebê chupa chupeta, mama no peito da 
mamãe, come sopinha." 

Lucca 

"Eu não sou bebê! Agora eu sou grande!"  
Ana 

Nas aulas de Expressão Corporal, as cri-
anças têm experimentado diferentes movi-
mentos, relacionados às suas aquisições 

Informe Semanal nº 599 
18 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 

Turma do Tigre e as formas de morar A Turma da Borboleta e a nova morada para os sapinhos. 



servação, depois de termos apreciado algu-
mas imagens de natureza-morta. Depois, 
vestidos a caráter, com perucas e jóias con-
feccionadas pelos pequenos artesãos, expe-
rimentamos esses alimentos e nos diverti-
mos bastante num delicioso lanche egípcio. 

JOGO DAS MEMÓRIAS 
As crianças da Turma do Sol participaram 

de um gostoso jogo de memórias no salão 
da escola. A turma se dividiu em dois gru-
pos, que tinham que acertar de quem eram 
os relatos das férias que estávamos lendo 
nas cartolinas. Todos se divertiram com as 
lembranças das férias dos amigos. Foi uma 
farra! Pedimos aos pais que mandem, pelas 
agendas, o nome dos avós maternos e pa-
ternos e dos irmãos das crianças, para que 
possamos fazer um trabalho. 

LAR, DOCE LAR 
Bem vindos! A partir desse alegre convite, 

teve início a tão esperada semana, em que 
nossos pequenos fotógrafos compartilharam 
fotos e depoimentos de suas casas com 
seus amigos e professores. A experiência de 
escolher, fotografar e descrever os cantinhos 
preferidos e significativos de seu lar doce lar, 
aproximou a "casa privada" da "casa escola", 
tornando o projeto pedagógico mais rico e 
diversificado. Para os pais que ainda não 
enviaram ou entregaram as fotos, ainda está 
em tempo, pois este assunto ainda irá render 
bastante discussão em nossas rodinhas. 

PINTURAS RUPESTRES 
A partir dos livros “Da pré-história ao Egi-

to”, de Maria Rius e Glória Verges e “A Gruta 
de Lascaux”, de Sylvie Girardet e Nestor Sa-
las, a Turma da Chuva está investigando a 

los grandes predadores dos pinguins, a foca 
Leopardo e a baleia Orca, e curiosas para 
aprender mais sobre os pinguins-adélia, que 
também habitam esse continente gelado. 
Como forma de ampliar nossos estudos so-
bre a Antártica, faremos uma longa "viagem" 
até lá e teremos como guia o livro "Minha 
temporada com os pinguins, um diário Antár-
tico", de Sophie Webb. Na próxima segunda-
feira, as crianças deverão trazer suas roupas 
de frio para embarcar nessa gostosa aventu-
ra. Como sugestão, casaco, gorro, luva, ca-
checol e o que mais lembrarem. 

MANHÃ FELIZ 
O Passeio da Turma da Borboleta à praia 

do Leme foi uma alegria! As crianças se di-
vertiram brincando com petecas e aprenden-
do a empinar pipa com Joilson e Raoni, que 
se mostraram exímios soltadores de pipas! A 
todo momento, pudemos observar o quanto 
estavam felizes! Mas não foi só o passeio à 
praia que as emocionou. Demos, também, 
uma passadinha no Parque Lage para levar 
nossos girinos, que já haviam se transforma-
do em sapinhos, para um ambiente mais a-
dequado: o lago! Nossos meninos e meninas 
vibraram ao vê-los contentes em sua nova 
casa. (mais fotos no “site”) 

LANCHE EGÍPICIO 
Durante nossas pesquisas, descobrimos 

que, depois da cheia anual do Nilo, o solo 
próximo ao rio ficava muito bom para a la-
voura. Aproveitamos para listar, com as cri-
anças, alguns produtos cultivados pelos anti-
gos egípcios e fomos à Cobal conhecê-los 
melhor e comprar alguns. Uva, figo, melão e 
lentilha foram o que escolhemos. Primeiro, 
as frutas foram usadas numa pintura de ob-

vida dos homens das cavernas. Este assun-
to tem gerado boas discussões nas rodinhas 
de conversa e uma rica produção na sala de 
artes. Uma das propostas foi fazer o contor-
no da sombra de um cavalinho de plástico, 
projetada na parede com a luz de uma lan-
terna, já que o Luiz Eduardo havia comenta-
do que uma das pinturas rupestres, aprecia-
das por nós, se parecia com a sombra desse 
animal. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

REUNIÕES DE PAIS 
Dia 21, F2, às 19h 
Dia 22, F5MA às 18h e F5MB às 19h30. 
Dia 23, F5T às 18h. 
Dia 28, F4, às 19h. 

EXTRA, EXTRA, O HOMEM PISA NA LUA 
As crianças das F1 escreveram textos 

sobre a chegada do homem à Lua, a partir 
da pergunta "Se você fosse jornalista em 
1969, como contaria para o mundo que o 
homem chegou à Lua?". 

Depois da leitura coletiva de todos os tex-
tos produzidos por eles, as turmas elegeram 
alguns: 
 

"Jornal da lua - Extra, Extra! Atenção, o 
homem finalmente conseguiu chegar à Lua. 
O nome dele é Neil Armstrong e o que ele 
disse foi: um pequeno passo para o homem, 
um grande salto para humanidade."  

Rosa (F1T) 

"Um pequeno passo para o homem, mas 
um grande passo para a humanidade. O ho-
mem foi à Lua com um foguete muito, muito 
potente. E, com esse foguete, dois astronau-

Turma do Sol e o Jogo da Memória Visita do Matias à Turma da Lua 



tas foram ao espaço para ver se tinha vida 
na Lua; eles descobriram que não havia vida 
porque não havia comida, bebida e nem oxi-
gênio e depois os astronautas voltaram para 
a Terra."  

Sofia (F1M) 

F2TB EM OUTROS PLANETAS 
Após a leitura do livro de Sylvia Orthof, 

"Mudanças no Galinheiro mudam as coisas 
por inteiro", que conta a história do Sol que 
não pôde aparecer e chamou a Lua para 
substituí-lo, as crianças discutiram sobre a 
possibilidade de existir vida fora da Terra e 
foram estimuladas a inventar criaturas extra-
terrestres. Para isso, receberam seus retra-
tos em tamanho grande: recortaram, troca-
ram com os amigos e reorganizaram as par-
tes, para a construção dos personagens que 
ficaram bem diferentes e engraçados. Tem 
extraterrestre para todos os gostos: cabeças 
enormes, dois ou três narizes, um olho... Pa-

projeto. 
As últimas aulas foram dedicadas à apre-

ciação de escritas medievais, iluminuras, 
capitulares etc. Conhecer um pouco sobre o 
processo de confecção dos livros daquela 
época também nos ajudou na criação de um 
livro de autorretratos, sugerido por Tatiana, 
mãe da Branca. Conhecemos autorretratos 
de alguns artistas, conversamos um pouco 
sobre esse trabalho e, em seguida, foi a vez 
da meninada produzir os seus, seguidos de 
um pequeno texto autobiográfico, caprichan-
do na capitular! Depois de tudo pronto, rece-
bemos a visita da Tatiana para a finalização. 
Com ela, apreciamos alguns vídeos sobre a 
feitura dos livros e partimos para pintar as 
iluminuras. Foi uma oportunidade e tanto 
para aprendermos sobre pinturas, tintas e 
seu preparo e até para experimentarmos a 
caneta de pena. Agradecemos à Tatiana que 
nos ajudou em todo o processo. Aprende-
mos bastante! 

BILHETE DE VIAGEM 
Nesta semana, a F3T inaugurou a revista 

Ciência Hoje especial de Astronomia. Primei-
ro, folhearam e bisbilhotaram algumas curio-
sidades. Em seguida, ouviram um conto e 
jogaram a trilha do sistema solar. Quem ain-
da não entregou, tanto a revista como o livro 
"O Mensageiro das estrelas", não demore 
mais, pois eles serão o bilhete de outras via-
gens espaciais. 

UMA CARTA PARA BEM LONGE 
Num gostoso vai e vem de cartas, a F3M, 

esta semana, respondeu a uma carta escrita 
por alunos de uma escola de Porto Alegre. 
Nossos amigos gaúchos contaram sobre sua 
escola: projetos, aulas e rotina. E revelaram 

Alavancas e Suspensões na F2M 

F4T no MAST 

ra terminar, algumas crianças ficaram mara-
vilhadas quando combinamos de usar coto-
netes para pintar os personagens com nan-
quim. 

O trabalho, que foi para o mural da sala, 
está acompanhado de um texto, onde esses 
ETs se apresentam. 

ALAVANCAS E SUSPENSÕES 
Nas aulas de Expressão Corporal das F2, 

exploramos, em duplas, o sentido de forças 
concêntricas e excêntricas em "puxadas" e 
"empurradas", buscando o equilíbrio e o ei-
xo. As turmas realizaram, também, mano-
bras, se organizando com o peso dos ami-
gos, para entender as alavancas que torna-
ram algumas suspensões possíveis. 

BANHO DE LUA 
As crianças da F2M deram "banho" de ritmo 

e alegria na apresentação que fizeram para as 
turmas da manhã. Cantaram e tocaram, com 
instrumentos de percussão, a música "Banho 
de Lua". Sucesso total! 

E como uma coisa puxa a outra, a Lua 
tem dado o que falar nas aulas de projeto. “A 
Denise era quase do nosso tamanho quando 
o homem pisou pela primeira vez na Lua.” 
“Será que meu pai e minha mãe já eram 
nascidos?” “E a minha avó?” 

“Quando será que o homem voltará à Lu-
a?” “Será que eu vou ser adulto?” 

“Por que não encontraram vida na Lua? 
Será que é só por não ter ar lá?” 

Essas perguntas e comentários têm esta-
do presentes em nossas manhãs, nos enca-
minhando ao novo Projeto. 

LIVRO MEDIEVAL NA F2TA 
Fechamos, com Chave de Ouro, o nosso 

Autorretratos na F2TA 



lugares interessantes de sua cidade. A res-
posta, as crianças já escreveram e já já se-
gue para o sul do país. A carta foi recheada 
de detalhes minuciosos sobre a rotina e o 
trabalho realizado na Sá Pereira e indica-
ções de pontos turísticos do Rio. O resultado 
do texto nos surpreendeu, tamanha a com-
preensão que as crianças demonstraram ter 
sobre a proposta da escola e sobre o que 
vivem por aqui! Confiram a carta no “site”! 

Na próxima quarta-feira, iremos ao MAST 
ampliar nossos conhecimentos de astronomia. 

F4T NO MAST 
“Na terça-feira, dia 15, fomos ao MAST 

(Museu de Astronomia) para conhecer mais 
detalhes sobre o sistema solar. O planeta 
Terra está numa galáxia chamada Via Lác-
tea, que significa "Caminho do Leite". E, pa-
ra estudar o clima, já sabemos que é impor-
tante saber como a Terra se movimenta. E 
entender que ela é levemente inclinada. Es-
ses fatores fazem com que aconteçam, em 
nosso planeta, as estações do ano, que são: 
primavera, verão, outono e inverno. 
Já sabemos, também, que quando é Ve-

rão no hemisfério Sul, é Inverno no hemisfé-
rio norte e vice-versa. 
Aprendemos, também, que os raios sola-

res incidem de forma diferente no planeta. 
Assim temos regiões com temperaturas mais 
elevadas que outras. São as zonas térmicas. 
Quanto mais próximo dos polos, mais frio 
será. Percebemos, também, que podemos 
ter climas diferentes num mesmo país, como 
no Brasil. Mas sobre o "porquê" desse fato 
ainda precisamos saber mais. 
Tivemos um passeio muito bom e come-

moramos mais um aniversário. Dessa vez foi 
do Fernando.” 

Texto Coletivo 

F4M TAMBÉM 
"Nós, da F4M, também fomos ao MAST. 

Não sabíamos que Via Láctea significa 
"Caminho de Leite" mas, como vocês, tam-
bém aprendemos que as estações do ano e 
o clima têm a ver com o movimento da Terra 
e sua inclinação. Soubemos de outras curio-
sidades sobre o sistema solar: 

1. Não dá para viver nos outros planetas, ou 
porque a temperatura é muito alta, ou porque é 
muito baixa para os seres humanos. 

2. Apesar de Mercúrio estar mais perto do 
do sol, Vênus é o planeta mais quente por 
causa do efeito estufa. 

3. Só no equinócio, ao meio dia, sua som-
bra estará bem embaixo de você. 

4. Urano gira horizontalmente, por isso 

metade do planeta é sempre noite e a outra 
metade sempre dia. 

5. Segundo a mitologia, Plutão é o deus do 
inferno. Por isso, antigamente, quando as pes-
soas nobres morriam, colocavam duas moedas 
de ouro em cima de seus olhos para pagar um 
barqueiro para levá-las ao mundo dos mortos. 
Pensavam que, sem esse pagamento, ficariam 
vagando como almas penadas. 

Não comemoramos nenhum aniversário, 
mas fizemos um lanche num cantinho bem 
gostoso. Adoramos esse passeio.” 

Texto Coletivo 

OPINIÃO 
"Na década de 60, os jovens foram, pela 

primeira vez, maioria!".  
Estudando um pouco sobre o ano de 

1968 e conhecendo os "jovens que queriam 
mudar o mundo", os alunos das F5 respon-
deram à pergunta: o que é ser jovem? O que 
têm de especial os jovens? 

Após assistir ao vídeo "A menina que si-
lenciou o mundo por 5 minutos" (presença 
de uma menina canadense em uma Assem-
bleia da ONU, na ECO 92) refletiram sobre a 
infância, sobre os direitos, os deveres, as 
expectativas e os sonhos de quem ainda não 
cresceu o bastante para ser chamado de 
jovem. Depois da conversa, ficou mais fácil 
definir o que é ser criança. 

Mesmo sem saber direito quando termina 
a infância e começa a adolescência, os alu-
nos botaram a cabeça para funcionar e opi-
naram. 

CLUBE DO CANHÃO,  
VOLTA AO MUNDO E VIAGEM 

A F5T ficou de olhos arregalados e ouvi-
dos atentos para a leitura do primeiro capítu-
lo de "Da Terra à Lua", de Julio Verne. Foi 
uma novidade esse tal de "Clube do Ca-
nhão"! Precisamos voltar um pouco no tem-
po para entender a Guerra da Secessão, 
contexto histórico do início da aventura. As 
turmas da manhã, também, já estão se en-
volvendo com as histórias de Fíleas Fogg e 
do Professor Lindenbrok e seu sobrinho A-
xel. Por enquanto, só lemos os primeiros 
capítulos e estamos fazendo a leitura com-
partilhada em duplas. Mas, para avançar-
mos, todo mundo precisa ter o seu livro. 

FIOCRUZ 
As F5 vão conhecer a FIOCRUZ e dar par-

tida nos seus estudos sobre o "Mundo Invisí-
vel", parte do projeto Tempos de Busca. 

A aula-passeio inclui visita ao Castelo de 
Manguinhos e ao espaço Biodescoberta. 
Ninguém pode faltar! 

 

F5T - 24/09 - quinta-feira 
F5MA e F5MB - 02/10 - sexta-feira 

SOLDADOS DA PAZ 
Para concluir o projeto dos tempos de re-

pressão e de liberdade, estudamos pessoas 
que foram verdadeiros “soldados da paz”: 
Martin Luther King, Gandhi, Betinho, Mande-
la, Paulo Freire, Irmã Dulce, Simone de Be-
auvoir e Joana D`Arc. Todos lutaram pelos 
direitos humanos. 
Achamos muito importante a forma de 

expressão de Gandhi com a não-violência. 
Com Betinho aprendemos a necessidade de 
cada um fazer a sua parte. Cada um, com 
seu jeito de lutar, conseguiu mudar um pou-
quinho o mundo!  

F5MB 

Nós, da F5MA, pensamos que tão impor-
tante quanto lutar pela paz, é educar para a 
paz. Porque num mundo de tanta violência, 
se você educar uma nova geração, você vai 
melhorar o presente e construir um futuro 
melhor. 

F5MA 

BOLETIM DAS F4 E F5 
As crianças de F4 e F5 receberão, na pró-

xima segunda-feira, os boletins do segundo 
trimestre, que correspondem à produção es-
colar do período que vai da segunda quinze-
na de maio à primeira quinzena de setem-
bro. Apesar de serem destinadas aos pais, 
as observações podem e devem ser compar-
tilhadas com as crianças, valorizando as 
conquistas e planejando novas metas. 

21   HANAH ZAGARODNY                          F1M 
21   ANA BEATRIZ M TARDIN PINHEIRO F2M 
22   CECILIA VILA MAIOR TEIXEIRA          TBT 
23   JULIETA ARRUDA V DE CASTRO      TDM 
23   JOSÉ MACEDO MEKLER                     F4T 
23   RENATA MARQUES C MOREIRA     F5MB 
23   RENATA REGAZZI A TEIXEIRA          AUX 
23   DAVI MACEDO MEKLER                      F4T 
23   THOMAZ REBELLO MIRANDA            F1M 
24   LUIZA MIRANDA DOS  CARVALHO    F4T 
24   THIAGO LIMA BODAS                          TBT 
24   FÉLIX MOURA HUE                              TDT 
24   ALICE CASACCIA AMARANTE            F5T 
25   TARCILA SILVEIRA DE P FONSECA   F5T 
25   JULIA RODRIGUES D S HENNINGSEN F2TA 
26   FLAVIA GONCALVES                          PRO 
27   GUSTAVO HAVAS VEIGA                    TAT 
27   NICOLAS NICOLAI DE S TENIUS       TDM 
 

Aniversários 

de 21 a 27/9/2009 


