
na Rosa e o Soldadinho Azul". Nessa peça, 
o tema Tempo é abordado por meio das lem-
branças da infância, das histórias e brinque-
dos favoritos dos personagens.  

"OI BOTA AQUI O SEU PEZINHO..." 
Os sapatos enviados pelos pais têm ren-

dido boas e divertidas atividades na Turma 
do Jabuti. Na aula de Expressão Corporal, 
os pequenos fizeram a maior farra brincando 
de estátua: toda vez que a música parava, 
eles tinham que trocar de sapatos. Nas nos-
sas rodas de planejamento, observamos e 
comparamos os tamanhos de nossos pés 
com os das próprias crianças quando eram 
bebês. Ainda os utilizamos como unidade de 
medida para ver o tamanho da sala de jogos 
e de alguns amigos. Aproveitamos para lem-
brar aos pais que ainda não enviaram a có-
pia do cartão de nascimento, com o carimbo 
dos pés, e o peso e medida das crianças 
quando nasceram, que o façam o mais rápi-
do possível para que possamos finalizar as 
atividades que planejamos. 

PASSEIO PREFERIDO 
O retorno da tarefa que enviamos para os 

pais da Turma da Lua está sendo muito ba-

PARA TODOS 
TELEFONES 

Por causa de duas panes no sistema tele-
fônico, devido a interrupção de serviço, este 
ano, instalamos mais uma linha em nosso 
PABX, de outra companhia. O novo número 
é 4063-6386. 

LINGUA ESTRANGEIRA 
A enquete sobre a mudança do ensino do 

Inglês para o Espanhol, a partir da F6, conti-
nua aberta no site. Até as crianças andam 
participando. Como um espaço para posicio-
namentos mais amadurecidos e justificados, 
estamos abrindo a questão também no fó-
rum de pais. Não deixem de participar. Espe-
ramos, na reunião geral de avaliação do En-
sino Fundamental, chegar a uma decisão. 

PAPO DE ESCOLA 
Aguardamos vocês na próxima quinta-

feira, às 19h, para conversar sobre "As no-
vas tecnologias e seus reflexos na educa-
ção". Participarão do bate papo, Fernando 
Mozart, coordenador da Escola de Arte e 
Tecnologia OI Kabum, autor e roteirista da 
TV Brasil; Beatriz Prado, coordenadora dos 
cursos de pós-graduação da FGV online, 
Henrique Faulhaber, membro do comitê ges-
tor da internet Brasil, Henrique Cukierman, 
professor da COPPE/UFRJ Informática e 
Sociedade, Daniela Romão, PUC, professo-
ra de Cotidiano Digital, Mídeas Interativas e 
Subjetividade, Lucas Santana, músico e pai 
do Josué (F1M). Todos os participantes são 
pais de alunos ou ex-alunos, professores ou 
amigos eternos da Sá Pereira. Além deles, o 
pessoal da casa, Beto e Anselmo, responsá-
veis pelo nosso site. 

Para que possamos arrumar o espaço, é 
importante que os que puderem vir confir-
mem a presença pela agenda das crianças 
ou por telefone. 

Eventos seguintes: 

Dia 29/10 - Criança ou adolescente? Eis 

a questão. 
Dia 12/11 - Saúde na escola. 
MATRÍCULAS 

Terminado o período de renovação de 
matrícula para nossos alunos, seus irmãos e 
alunos encaminhados pelas creches parcei-
ras de nossa escola, estamos nos organi-
zando para começar a receber as matrículas 
dos alunos novos. Na próxima semana tere-
mos manhãs de convivência para algumas 
turmas de Ensino Fundamental. Carinhas 
novas estarão circulando pela escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

CASINHA NOVA 
Uma diversão e tanto! As crianças ficaram 

felizes com a nova casinha do pátio. Muitos 
personagens logo surgiram na brincadeira 
de faz de conta. 

DIA DAS CRIANÇAS NO TEATRO 
Na próxima quinta-feira iremos, a pé, co-

memorar o Dia das Crianças no Teatro Con-
temporâneo, nosso vizinho da rua Conde de 
Irajá. Assistiremos ao espetáculo "A Bailari-
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O PIÃO ENTROU NA RODA! 
A Turma da Borboleta está encantada 

com os brinquedos antigos que as crianças 
estão pesquisando e aprendendo a manuse-
ar. Aproveitamos para explorar a vida e obra 
de Portinari e conhecer uma de suas obras 
chamada "Menino com pião", que tem rendi-
do bons desdobramentos. Com entusiasmo 
e persistência nossos pequenos tentam en-
rolar o fio no pião para jogá-lo na roda, pu-
lando, com alegria, quando algum amigo 

cana. As crianças têm compartilhado, com 
os amigos, algumas informações, comentá-
rios e lembranças de seus lugares predile-
tos. Para quem ainda não enviou, ainda está 
em tempo. Nesta semana recebemos a visita 
de Lucas, irmão da Mariana, que tem pouco 
mais de um ano e já sabe andar, correr e 
pular, com a ajuda da sua irmã, além de falar 
algumas palavras! 

Remarcamos nosso passeio ao Parque 
do Martelo para a próxima quinta-feira. O 
lanche será coletivo. 

consegue fazê-lo girar! "Roda pião, bambeia 
pião..." 

PINGUIM DE ADÉLIA 
A Turma do Arco-Íris conheceu mais uma 

espécie de pinguim: o Pinguim de Adélia. 
"Ele é mais baixinho e faz seu ninho com 
pedras" (Joaquim). Depois de assistirem a 
um filme sobre este simpático animal, as cri-
anças produziram, com capricho, as suas 
aves com argila. 

TIGRES SAUDOSOS 
A Turma do Tigre, saudosa dos amigos 

Rafael Braga e João Nucci, resolveu escre-
ver uma carta contando sobre sua rotina, 
novidades e seu projeto pedagógico, escolhi-
do para o segundo semestre. Com empolga-
ção e muitas expectativas pedimos notícias 
de nossos queridos amigos e, também, que 
nos enviassem uma foto de suas novas ca-
sas para matarmos a saudade. 

Agora é só colocar a cartinha no correio e 
esperar a surpresa! 

LEMBRANÇAS 
Leandro, pai do Francisco (TCM) e do 

Miguel (TAM), veio nos mostrar filmes em 
super-8, com cenas do nascimento do Fran-
cisco, além de um desenho animado do tem-
po em que ele era criança. A Turma do Sol 
gostou de conhecer o projetor antigo, que 
pertenceu ao bisavô do Francisco, que hoje 
está com 92 anos. Na próxima semana, gos-
taríamos que as crianças trouxessem um 

Jabutis medindo a sala de jogos com os sapatos dos pais Leandro e Ana em visita à Turma do Sol 

Visita da Tetê à Turma da Chuva 



brinquedo ou objeto de quando eram bebês 
e uma foto da mamãe e do papai de quando 
eram pequenos. 

PIQUE-MÚMIA 
O projeto sobre o Antigo Egito tem rendi-

do boas conversas e vem, aos poucos, am-
pliando o repertório de brincadeiras da Tur-
ma do Coração. As crianças andam tão moti-
vadas por esses assuntos que múmias e 
deuses passaram a invadir nosso pátio. A-
proveitando o interesse das crianças, adap-
tamos a brincadeira do pique-cola e a trans-
formamos no pique-múmia. Todos se diverti-
ram a valer! 

FIGURATIVO OU ABSTRATO? 
A Turma da Chuva recebeu a visita da 

Tetê, que veio nos mostrar as fotos que tirou 
das pinturas rupestres do Parque Nacional 
da Serra da Capivara e de Sete Cidades, no 
Piauí. No final do encontro, um grande desa-
fio foi lançado para as crianças: fazer dois 
desenhos, um figurativo e outro abstrato, 
assim como os que existem nas cavernas. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

DIA DAS CRIANÇAS 
Vamos comemorar com um passeio muito 

animado. No Clube Novo Rio, com piscina, 
campo de futebol e área verde para todo 
mundo se esbaldar. Na bagagem apenas 
uma toalha e um lanche para ser comparti-
lhado. Venham vestidos com a roupa de ba-
nho, camiseta do uniforme e filtro solar. 
Quanto menos bagagem melhor. Todas as 
peças do vestuário devem estar marcadas. 
Somos muitos adultos e a piscina tem salva-
vidas, mas quem quiser pode trazer bóia de 
braço. Sairemos pontualmente. 
 

Quarta-feira: F1, F2 e F3, cada uma em 
seu turno. Sem alterações no horário de en-
trada e de saída. 

Quinta-feira: F4 e F5, com horário um 
pouco estendido. As F4M, F5MA e F5MB, 
terão seu horário de saída da escola às 
13h30. As F4T e F5T devem chegar à escola 
às 11h30 e saem às 17h30.  
 

Quem utiliza o transporte escolar deve 
entrar em contato com a empresa ou provi-
denciar outra solução para os horários espe-
ciais. 

FIQUE DE OLHO 
Quanto tempo a Sá Pereira tem? Era es-

sa a pergunta que estava atrás do olho má-

Vejamos o que dizem as crianças: 
 

"O Juca adorava caçar, mas ele era muito 
ruim, por isso é que ele inventou o Pedrinho, 
que é um garoto que não erra um tiro na mi-
ra da onça e, é claro que não erra os outros 
bichos também. 

Marina, Henrique e Matheus 

"Nós descobrimos que o Lobato era man-
dão, por isso, ele deve ter inventado a Emília 
mandona."  

Branca, Alice e Maria 

Os trabalhos serão expostos na biblioteca. 

FEIRA MODERNA 
No dia 24 de outubro, à tarde, realizare-

mos a Feira Moderna. As crianças de F2, F3, 
F4 e F5 já estão se organizando para prepa-
rar esse encontro. São muitas as tarefas. 
Um desafio e tanto: se organizar em grupo, 
planejar, pesquisar, fazer experiências, re-
gistros, painéis, maquetes, criar textos, orga-
nizar e treinar as falas... Nas próximas se-
manas, sob orientação dos professores, to-
dos se empenharão para que possam trocar, 
com os visitantes, um pouquinho de suas 
vivências nas aulas de projeto.  

QUE HORAS SÃO? 
É tarde, é tarde, o tempo arde! Agora, não 

é mais a Tânia, o Marcelo ou o coelho da 
Alice que preferencialmente responderão a 
essa pergunta. Serão as próprias crianças 
das F3, pois esta semana estão iniciando um 
trabalho sistematizado de leitura de horas. 

RETRATOS 
Na reunião de pais da F4T, compartilha-

gico que divide as duas sedes. Quem quiser 
conferir a resposta no mural de entrada terá 
uma boa surpresa. Fizemos um mural para 
dividir com todos um pouquinho da nossa 
história.  

COM A CABEÇA NO ESPAÇO! 
As crianças da Turma do Primeiro Ovo 

assistiram a um trecho do filme "2001 - Uma 
odisséia no espaço" e estão muito curiosos 
em saber como se fazem alguns efeitos ci-
nematográficos. Nas aulas de Artes usaram 
guache, areia e cola e reproduziram as cra-
teras da Lua. Também inventaram seu pró-
prio planeta usando apenas recorte e cola-
gem. Estão muito envolvidas com algumas 
perguntas intrigantes como "por que a Lua 
não cai na Terra?", "Para onde vão as estre-
las durante o dia?", "Por que Marte é verme-
lho?, entre muitas outras. 

EVOLUÇÃO 
Após algumas pesquisas sobre a Lua, 

chegamos ao planeta Terra. 
As perguntas que estão motivando nosso 

projeto são: "Quando surgiu a vida na Ter-
ra?", "Será que a Terra sempre foi assim?", 
"Por que tem vida na Terra e na Lua não?", 
entre outras. 

Esta semana assistimos à animação 
"Evolution", de Michael Millis, enriquecendo 
ainda mais o nosso projeto. 

ADOÇÃO PARA AS F1 
Estamos aguardando os livros "A mulher 

que matou os peixes", de Clarice Lispector, 
editora Rocco, e "A Arca de Noé", de Viníci-
us de Moraes, Compainha das Letrinhas, 
que usaremos a partir do dia 8. 

OS GIRINOS E AS F2 
As crianças estão muito admiradas com o 

processo de transformação dos girinos. Te-
mos feito muitas observações e conversado 
sobre cada novidade que acontece em nos-
so terrário. 

As histórias "Promessa de um girino" e 
"Como é que eu era quando era bebê?" trou-
xeram certo encantamento ao tema. Os pró-
ximos passos girarão em torno do registro e 
das pesquisas que nos "alimentarão" para a 
Feira Moderna. 

LOBATO NA F2TA 
Antes de começar a leitura de "Fábulas", 

conhecemos um pouco da biografia do autor, 
Monteiro Lobato. A ideia foi ler sobre a sua 
infância e tentar imaginar, das tantas coisas 
que ele viveu, as que aparecem nas suas 
histórias. 



mos com as famílias o resultado de um tra-
balho realizado a partir da leitura do livro Re-
tratos, de Roseana Murray, que conclui o 
projeto do semestre anterior. Aqui estão al-
guns comentários das crianças sobre a ativi-
dade. 
 

"Demos todo o nosso esforço e potencial 
a este trabalho. 
Esse trabalho foi baseado no livro 

"Retratos", de Roseana Murray. Lemos e 
relemos este livro maravilhoso para nos ins-
pirarmos e produzirmos, em pequenos gru-
pos, o nosso próprio livro. 
O processo também foi baseado em algu-

mas fotografias que as próprias crianças es-
colheram. Observando as fotos, elas faziam 
uma produção de texto. 
Para nós foi muito divertido e legal fazer 

este trabalho. 
Fernando e André" 

"Fizemos um trabalho muito legal! Basea-
dos no livro da Roseana Murray, "Retratos", 
criamos uma família e escrevemos suas me-
mórias no nosso livro "Memórias de uma 
Família". Até chegar ao final tivemos muito 
trabalho. 
Quando acabamos, nos surpreendemos 

com o que pudemos fazer com tanta alegria, 
esforço, atenção e animação." 

Luiza e Alice Machado 

"Foi muito interessante fazer esse livro. 
Nós escolhemos as fotos e criamos um 

texto poético. A partir daí um livro começou a 
surgir. 
Fazer esse trabalho foi difícil, divertido, 

mas muito legal. Esperamos que vocês, lei-
tores, gostem!" 

Alice Guaraná e Rafael 

Para quem não pôde comparecer, combi-
namos fazer um rodízio dos livros que foram 
confeccionados para que todos possam a-
preciar esse trabalho realizado com tanto 
empenho por nossos pequenos. 

MUITAS PERGUNTAS,  
MUITOS ESTUDOS 

Por que tantos climas diferentes no planeta? 
Que fatores os influenciam? 
Essas e outras questões surgiram, nas 

últimas semanas, enquanto as crianças das 
F4 consultavam o Atlas observando os ma-
pas climáticos do planeta. 

Procurando respostas, as crianças levan-
taram suas primeiras hipóteses sobre a di-
versidade climática. 

Será que é por causa das florestas? Da 
vegetação? Das queimadas? Da poluição? A 
influência dos oceanos? A umidade? 

A localização no planeta? A altitude? 
Enfim, todos estão curiosos e animados 

para os estudos que temos pela frente e já 
fazem planos para a Feira Moderna MO-
DERNA. 

MUNDO INVISÍVEL 
Foi dada a largada para o Projeto Tempos 

de Busca, das F5. Já com o foco voltado pa-
ra a Feira Moderna, estamos trabalhando 
com uma apostila que traz informações e 
atividades sobre o “Mundo Invisível”: bacté-
rias, vírus, fungos e protozoários - e sua re-
lação com o nosso organismo e ambiente. 
Os temas e os grupos de estudo estão sen-
do repartidos para que as turmas possam 
dar visibilidade aos seres invisíveis. Contri-
buições são bem vindas! 

NOVIDADES DA F5T 
Na semana passada fomos à FIOCRUZ 

aprender sobre as vacinas e sobre o traba-
lho de Oswaldo Cruz. No "site", em "Das tur-
mas", publicaremos o texto coletivo sobre o 
passeio e algumas fotos. 
Ontem, recebemos a visita de Claudio, 

amigo da família do Leo Levy, que veio nos 
falar sobre pão, fermento e micro-
organismos. Disse que no livro Pão do Mun-
do, da ONU, aparecem receitas de pão do 
mundo inteiro. Descobrimos que com farinha 
e água podemos fazer a base de fermento 
necessária para a produção de pão. Graças 
aos fungos! Na próxima semana vamos, lite-
ralmente, botar a mão na massa. 
Nas aulas de Matemática crescemos nos 

estudos sobre frações. Ufa! Que assunto 
cansativo! 
Nas aulas de Artes fizemos as maquetes 

dos nossos projetos inspirados em Helio Oiti-
cica. 
Em Inglês, começamos a gincana e a pri-

meira tarefa já foi dada. Estamos ficando 
mais sabidos sobre os Beatles. Gabriel trou-
xe uma matéria que diz que a imagem da 
capa do disco Abbey Road - dos meninos de 
Liverpool - é tão famosa quanto a Mona Lisa 
e muito usada em releituras com finalidades 
variadas. Ouvimos também o CD da banda. 
Fernando, regente do Coral, nos disse 

que fomos convidados para cantar na Lagoa. 
Agora é preciso ensaiar! 

Gabriel e João Pedro  

5     JOÃO MATTA MACHADO MOURA    F2TB 
5     LUISA ANNIK G G BEAUCHAMPS       F5T 
7     MARINA BENEVIDES SANTOS          F2M 
7     JOÃO F M ALBUQUERQUE                TDM 
8     PEDRO IGNACIO F M DE ALMEIDA F5MA 
8     ARTHUR DE LIMA NEVES                F5MB 
8     ALICE MALIN MELO                              TDT 
9     PEDRO HENRIQUE D BARRETTO     TDM 
9     CLARA DE ASSIS LIMA RABELO       TDM 
9     ALICE KODAMA FLEXOR                     TCT 
10   GUIDO TERCIUS LABOURET             F2M 
10   MARIANA CONDE CAVAGNARI         AUX 
 

Aniversários 
de 5/10 a 11/10/2009 

Retratos, da F4T 


