
cer" segue, na pasta das crianças, 
uma folha para os pais registra-
rem, com seus filhos, o passeio 
preferido dos pequenos. Vale fo-
tografia, desenho, registro escrito 
e tudo o que vier na imaginação! 

AS BOAS NOVAS 
As crianças da Turma da Borbole-
ta estão muito contentes com os 
brinquedos e jogos antigos que 
conhecem a cada dia. Na sala de 
artes percebemos o envolvimento 
do grupo com o projeto quando 
buscam representar, com muito 
capricho, bolas de gude, piões, 
ioiôs e outros. (Desenhos no 
“site”) 

SOMBRAS E PERFIS 
Inspiradas no conto egípcio do 
filme Príncipes e Princesas, de 
Michel Ocelot, as crianças da Tur-
ma do Coração brincaram com 
suas sombras em poses de perfil. 
Aproveitamos para delinear a si-
lhueta de algumas crianças que, 
em outro momento, foi caracteri-

zada como os antigos egípcios, com rou-
pas, jóias, perucas e até a maquiagem 
que protegia seus olhos. 

Na próxima quarta-feira, iremos ao zoo-
lógico ver alguns animais que viviam no 
Nilo e no deserto. O lanche será coletivo. 

Pedimos aos pais, que ainda não devol-
veram as pastas que foram enviadas para 
casa antes das férias, que o façam o mais 
breve possível. 

ARTE NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol conheceu três artistas 

que representaram a família em suas pin-
turas: a brasileira Tarsila do Amaral, o es-
panhol, Joan Miró e a mexicana, Frida Ka-
hlo. As crianças tentaram descobrir quais 
foram as técnicas de artes que os artistas 
usaram em suas obras enquanto as apre-

PARA TODOS 
SPANTA NENÉM 

O Coral da Sá Pereira foi convi-
dado a se apresentar dia 25/10, em 
evento produzido pelo Spantinha, 
organização sem fins lucrativos 
que, além do bloco de carnaval 
Spanta Neném, apoia projetos soci-
ais como a Escola de Música do 
Morro Santa Marta. Além da nossa, 
haverá apresentações dos alunos 
da Escola de Música do Spanta, o 
Sebinho das Canelas, a Rádio 
Spantinha, concurso de dança, ofi-
cinas de dobradura e reciclagem, 
num ambiente para pais e filhos 
interagirem e brincarem muito. 

Será na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, próximo ao Parque do Canta-
galo, entre o quiosque Palafita e o 
ponto de alugueis de pedalinho, 
das 9h às 14h. Pedimos que os 
alunos de F4 e F5 cheguem às 
10h30 para a concentração e pro-
curem Fernando, Raimundo ou Ce-
cília. 

SÓ PARA LEMBRAR 
Semana que vem teremos dois feria-

dos: segunda-feira, Nossa Senhora Apa-
recida; quinta-feira, Dia do Professor. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

RETORNO E DESPEDIDA 

Com muito carinho, as crianças da Pe-
reirinha estão se despedindo da Renata e 
recebendo a Roberta, professora de Ex-
pressão Corporal que estava de licença 
maternidade. Para que possam se adaptar 
à "nova" professora, planejamos algumas 
aulas com a presença das duas. 

DIA DAS CRIANÇAS 
As crianças da Pereirinha comemora-

ram seu Dia indo ao teatro com seus ami-
gos e tomando um delicioso "picolé sur-
presa". 

MAIS FOTOS 
Para a Turma da Lua dar continuidade 

ao pequeno álbum de fotos que está mon-
tando, pedimos aos pais que selecionem 
mais duas fotos das crianças: uma de 
quando aprenderam a engatinhar e outra 
de quando conseguiram ficar de pé. 

O passeio ao Parque do Martelo foi re-
marcado para a próxima sexta-feira. O 
lanche será coletivo. 

DEVER DE CASA DOS JABUTIS 
Continuando o projeto "Tempo de cres-

Informe Semanal nº 602 
9 de outubro de 2009 - Ano XIV 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231, 4063-6386 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232, 4063-6386 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

 

Turma do Coração e suas sombras egípcias 



e os discos de vinil trazidos pelas profes-
soras. Os pais que tiverem algum objeto 
antigo que possa ser emprestado, será 
muito bem vindo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FEIRA MODERNA 
Dia 24 se aproxima e as crianças de 

F2, F3, F4 e F5 estão trabalhando a todo 
vapor. Muita pesquisa, planejamento e 
conversa para compartilhar as vivências 
de pesquisa das aulas de projeto. O em-
penho e participação de cada um faz a 
diferença. 

Para aproveitar o espaço da casa nova, 
mesmo que ainda falte algum acabamen-
to, a feira será lá. Fiquem atentos aos ho-
rários. 

O turno da manhã será de 13h30 às 
14h30. O da tarde, de 15h às 16h. 

Para comemorar a abertura da sede 
nova, estamos organizando um show, pa-
ra o fechamento da Feira, com a participa-
ção dos pais que cantam, dançam, tocam 
algum instrumentos ou sejam capazes de 
qualquer performance criativa e animada. 
Os interessados em participar podem se 
inscrever pelo telefone ou no fórum de 
pais. 

QUANTA ÁGUA! 
As crianças das F1, F2 e F3 se esbal-

daram no Clube Novo Rio. Futebol, par-
quinho, lanche e a preferência da maioria: 
a piscina. Como o tempo passa rápido 

ciavam no telão do salão. Foi uma diver-
são! 

DE VOLTA PARA CASA 
A Turma do Tigre teve uma surpresa 

muito feliz: a volta da professora Roberta. 
Depois de contar as novidades sobre o 

projeto, nossos pequenos se divertiram 
com uma aula repleta de desafios e brin-
cadeiras. Um deles foi formar um imenso 
móbile humano, encaixando-se uns nos 
outros, como se fossem tijolos de uma 
grande construção. 

As crianças adoraram inventar constru-
ções com os próprios corpos. 

NA MEDIDA 
A Turma do Arco-Íris descobriu que o 

pinguim imperador mede, aproximada-
mente, um metro e vinte e dois centíme-
tros. Usando a fita métrica, as crianças 
reproduziram o tamanho da ave no papel 
e compararam suas alturas com a do pin-
guim. Depois, fizeram questão de pintar o 
desenho coletivo e escolher um nome pa-
ra o novo amigo. Aguardem o resultado da 
votação. 

INVENÇÕES 
Depois de aprendermos sobre as des-

cobertas do homem das cavernas, inicia-
mos a leitura do livro "Como Fazíamos 
Sem", de Bárbara Soalheiro, que tem le-
vado as crianças da Turma da Chuva a 
refletir sobre a importância das invenções 
e o quanto elas facilitaram a vida do ho-
mem. Todos se divertiram bastante ten-
tando descobrir como funcionava a vitrola 

nessa horas... 
E devagar em outras... Já as turmas de 

F4 e F5 terão que esperar um pouquinho. 
Vamos remarcar, em breve, o nosso pas-
seio. “ (Fotos no site). 

REPOSIÇÃO DAS AULAS 
Para que possamos nos despedir antes 

do Natal, e nos prepararmos para 2010 
com um pouco mais de tempo e calma, 
conseguimos uma solução para o calen-
dário. As aulas, que iriam até 29 de de-
zembro, terminam dia 23. Para isso tere-
mos aulas nos sábados 17 de outubro e 5 
de dezembro, no horário de 8h às 12h 
(manhã) e de 13h às 17h (tarde). 

PASSEIO A PARIS E AO CLUBE 
“Começamos nossa semana batendo 

um papo, pelo "skype", com a Lia, nossa 
grande amiga que foi passar um tempo 
em Paris. Gostamos muito de matar um 
pouco a saudade vendo e sabendo das 
novidades pela tela do computador. 

No dia seguinte, fizemos um passeio 
para comemorar o dia das crianças. Fica-
mos muito empolgados para ir ao clube. 
Quando chegamos, fomos direto para a 
piscina e ficamos lá até que o tempo aca-
basse! Em seguida, metade da turma foi 
para a área verde e também fizemos um 
lanche coletivo para as quatro turmas que 
passearam. Na volta, ficamos conversan-
do muito no ônibus até chegarmos à esco-
la. Nossa semana foi ótima!” 

Texto coletivo (F1T) 

Turma do Arco-Íris e seu novo amigo Passeio, pelo “Skipe”, em Paris com a Lia 



SEMANA DIVERTIDA 
“Nesta semana fizemos dois passeios. 

O primeiro foi uma aventura na mata A-
tlântica que abraça a nossa Cidade. Lá, 
descobrimos que é a maior floresta urba-
na do planeta. 

Ela foi replantada no séc XIX por sete 
escravos e o Major Gastão Estagnolle, 
pois a mata original foi destruída para 
virar plantação de café. Foi uma emo-
ção entrar na Gruta dos Morcegos, 
um lugar geladinho, escuro e úmido, 
ideal para bichos de vida noturna. 

E o segundo passeio foi o nosso 
tradicional passeio do dia das crian-
ças, que foi muito divertido.” 

Texto coletivo (F3M) 

UM TEXTO E 24 MÃOS! 
A F2TA chegou à Floresta da Tiju-

ca de lanterna, lupa, máquina fotográ-
fica e bloquinho de anotações. O 
combinado era que todos deixassem 
algum registro do que viam, ouviam, 
sentiam. Segue o texto com um peda-
cinho de cada um. 
 

"Chegamos à Floresta e vimos vá-
rios tipos de verdes, um cheiro fortís-
simo, completamente de natureza. No 
caminho, o primeiro animal foi o quati. 
Conhecemos muitas árvores, flores, 
plantas, folhas secas e úmidas pela 
estrada, grandes folhas e pequenas, 
galhos para todos os lados, às vezes 
muita claridade, às vezes não. 

Aprendemos que temos três níveis 
na Floresta. Um que é bem alto, com 

pins, mini cobra. 
No caminho para a Gruta dos Morce-

gos, seguimos as placas e fomos numa 
trilha feita com pedras pelos escravos pa-
ra facilitar o trabalho de transportar café. 
Antigamente uma boa parte da Floresta foi 
destruída para plantação de café e, de-
pois, reflorestada por ordem do Impera-
dor. 

Na gruta dos morcegos fazia mais 
frio. É muito escura e grande, com 
pedras grandes, goteiras que for-
mam buracos no chão, alguns de-
senhos - imitando pinturas rupes-
tres - e sons de morcego. 
Ficamos encantados com tanta 
beleza." 

Texto coletivo (F2TA) 

POR DENTRO DA MATA 
Na segunda feira, dia 5/10, a 
F2TB foi passear na Mata Atlânti-
ca. Começamos comemorando o 
aniversário do João com um deli-
cioso bolo. Bem abastecidos, de-
mos início à caminhada na trilha 
que nos levava à Gruta dos Mor-
cegos. 
No caminho, José Antônio, nosso 
guia, ia explicando alguns fatos 
históricos daquele lugar. Aprende-
mos que a árvore mais cobiçada 
pelos Portugueses foi o Pau Bra-
sil. Que há muitos anos, havia ali, 
uma enorme plantação de café e 
que aquelas árvores todas que 
víamos, haviam sido plantadas 
por escravos, na época do reflo-

F2TB por dentro da mata As 24 mãos antes do texto (F2TA) 

muitos pássaros, outra parte que é a do 
meio, com outros tipos de animais e o ní-
vel do chão, com outros bichinhos miúdos, 
insetos, sementes, folhas etc. Nessa parte 
mais baixinha da floresta encontramos 
borboletas, lagartas, besouro, ninhos, sa-
po, um outro anfíbio, ovos, formigas carre-
gando coisinhas numa árvore derrubada, 
minhocas, teia de aranha, gafanhotos, cu-

 

Semana divertida (F3M) 



restamento. Vieram mudas do mundo to-
do! 

No caminho que fizemos, encontramos 
uma lagarta, um caracol, morcegos e mui-
tas árvores e plantas diferentes. 

Aprendemos muito com esse passeio! 
Texto coletivo (F2TB) 

OS MITOS E OS PLANETAS 
Para incrementar nossos estudos sobre 

o céu e suas histórias, as F3 irão adotar o 
livro "Divinas Aventuras: Histórias da Mito-
logia Grega", de Heloísa Prieto, Compa-
nhia das Letrinhas. 

Deuses, deusas e heróis serão nossa 
companhia até o final do ano! 

QUANTO MAIS, MELHOR! 
As F4 querem preparar um mural sobre 

aquecimento global. Para isso, contamos 
com a parceria das famílias na coleta de 
charges sobre o tema. Quanto mais, me-
lhor! 

Na próxima quarta-feira, iremos ao IN-
MET, Instituto Nacional de Meteorologia. 

A TEMPESTADE 
Esta semana as F4 receberam de pre-

sente outro livro "A Tempestade", de Willi-
am Shakespeare, dessa vez com o texto 
original, conseguido no site dominiopubli-
co.com. O livro foi impresso na escola e 
ficou muito lindo. 

Queremos agradecer todo o carinho 
dessa confecção. 

FIOCRUZ 
"Nós, das F5M, fomos a um passeio 

muito científico. Quando chegamos, ruma-
mos à estação que tinha um pequeno 
trem muito simples e simpático que nos 
levou a um lugar muito estranho(...)". 

João Antônio F5MB 
“No museu anexo ao Castelo, que se 

chama Museu da Vida - “Espaço da Bio-
descoberta”, nos dividiram em grupos pa-
ra descobrir qual era a função antiga do 
prédio. Descobrimos que era uma 
“fábrica” de vacinas e soros. Em vez de 
ratos, usavam cavalos como cobaias. Até 
mesmo os gases do estrume eram apro-
veitados para a iluminação da Fiocruz. 

Neste museu havia vários espaços: um 
com animais - duas cobras, duas aranhas, 
três escorpiões venenosos, três sapos, 
uma tartaruga etc – outro com coleções 
de insetos e um terceiro com microscópios 
onde nós, da F5MA, vimos e aprendemos 
sobre micróbios e a F5MB teve outra aula 
sobre células(...) 

Pedro Reis e Maria, F5MA 
(No “site”, textos na íntegra). 

F5T COM A MÃO NA MASSA 
“Estamos resolvendo problemas de ló-

gica nas aulas de Matemática. 

Com a Manu, nas aulas de Música, a-
prendemos como o movimento tropicalista 
afetou a música brasileira. 

Enquanto isso, no Coral, nos prepara-
mos para a apresentação na Lagoa, no 
dia 25. 

Nas aulas de Inglês, tivemos a ideia de 
fazer uma festa "Anos 70" em homena-
gem aos Beatles. 

Estamos criando fungos nas aulas de 
Projeto. Essa atividade (fedorenta e com 
uma aparência nada boa) faz parte do 
nosso estudo sobre o Mundo Invisível. 

A semana que vem, que era curta por 
causa dos dois feriados, ganhou mais um 
dia: no sábado, dia 17, vamos adiantar 
nossas produções para a Feira Moderna. 
Faremos um lanche coletivo. 

Por causa do mau tempo que fez nes-
ses últimos dias, nosso passeio do Dia 
das Crianças foi transferido para o final do 
mês. 

Não tem importância: na última semana 
de outubro teremos muitos motivos para 
comemorar!” 

Ana e Clara 

DE TODOS 
CONVITE 

Os Flautistas da Pro Arte apresentam o 
espetáculo K-Ximbinho, domingo às 
16h30min e segunda-feira às 17h no Tea-
tro do Jockey. Dia 24, às 16h, na Sala Ba-
den Powell e dia 7/11, às 17h, no Jardim 
Botânico. Não percam uma dessas opor-
tunidades. A Pro Arte sempre faz bonito! 

CIRCO-OCEANO 
O Vinícius e a Mari, da Turma da Evolu-

ção, recomendam o espetáculo do Circo 
Roda Brasil-Oceano, que conta a história 
de um menino que descobre um universo 
novo no fundo do mar. O Circo só ficará 
em cartaz até o próximo dia 12. 

F5M na Fiocruz 

12   SANDRA DE SOUZA JANUÁRIO        AUX 
12   ROSANGELA M DE O CALDAS          PRO 
12   RAFAEL MARTINS RODRIGUES         TCT 
12   RITA DE CASSIA C DE OLIVEIRA      PRO 
13   FRANCISCO CANDIOTA BEVILAQUA F5T 
13   ANDREA DE REZENDE TRAVASSOSAUX 
13   CECILIA LESSA MACEDO                    TBT 
15   SOFIA BASTOS PALATNIK                  TBT 
 

Aniversários 
de 12/10 a 18/10/2009 


