
liação que enviamos, que não deixem de 
participar. Caso precisem de um nova có-
pia, solicitem pela agenda ou por telefone. 
As reuniões de avaliação serão nos dias 
16 e 25/11, para o Ensino Fundamental e 
a Educação Infantil, respectivamente. A 
pauta vem das respostas ao questionário. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTA PEDAGÓGICA 
A Festa Pedagógica da Educação In-

fantil será no dia 7/11, sábado, pela ma-
nhã. Os horários de cada turma serão di-
vulgados em breve. 

COM OS PÉS 
A Turma da Lua carimbou os pés com 

tinta guache preta e agora vamos compa-
rar o tamanho do pé atual com o de quan-
do eles eram recém nascidos. Aproveitare-
mos para medir alguns espaços da escola 
e o tamanho das próprias crianças. Para 
finalizar, faremos uma atividade de artes 
para exposição da Festa Pedagógica. 

BATENDO PALMAS E PÉS! 
Nesta semana, a Turma do Jabuti co-

PARA TODOS 
COMEMORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO 

Mesmo faltando muitos detalhes, esta-
mos trabalhando para abrir a sede nova 
na próxima semana. Animados por Bia e 
Dany, pais da Clara (F5MB), estamos or-
ganizando um "show improviso", de pais, 
com apresentações musicais ou de qual-
quer performance criativa e animada. 

Os participantes devem se inscrever 
pelo telefone ou pelo fórum de pais. Rubi-
nho Jacobina, pai do Joaquim (TBT), Mari-
ana de Moraes, mãe da Maria Luiza 
(F5T), Claudia, mãe da Maria e Luiza das 
(F5M), Ana Beatriz, mãe da Giovanna 
(F3T), o próprio Dany que promete fazer 
um som para todo mundo dançar e Alber-
to Magalhães que apresentará um número 
circence e musical com sua filha, Alice 
(F5T), e João, nosso ex-aluno, já estão 
incritos. Quem mais quer se juntar a esse 
grupo? 

Para comemorar a abertura vamos fa-
zer uma confraternização no dia 24, de-
pois da Feira Moderna do Ensino Funda-
mental, às 17h. 

PAPO DE ESCOLA II 
No Papo de Escola I, tivemos a alegria 

de contar com um grupo especial de pais 
de alunos, ex-alunos e amigos da Sá Pe-
reira, numa verdadeira "Távola Redonda", 
sobre os reflexos das novas tecnologias 
na educação. Juntos, refletimos sobre os 
compromissos prementes que, tanto a es-
cola como a família, precisam assumir di-
ante dos benefícios e impasses que os 
novos meios nos colocam. Agradecemos 
a todos que participaram. 

O próximo encontro, pensado especial-
mente para os pais das F5, mas que deve 
interessar a todos, vai tentar refletir sobre 
o que é ser adolescente nesse mundo em 
que vivemos? Que novas demandas es-
sas crianças trarão para nós, pais e pro-
fessores? Na mesa, dois ex-alunos: Pedro 
Andrade (filosofia PUC) e Mariana Fiori 
(psicologia UFF). Coloquem o compromis-
so na agenda! 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 
Temos tido, no diálogo com os pais, 

uma fonte permanente de colaboração e 
aperfeiçoamento. Pedimos aos que ainda 
não responderam ao questionário de ava-
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Isabela, mãe do Gabriel, na Turma do Tigre Ricardo, pai da Luiza, em visita musical à Turma do Sol 



Algumas crianças aderiram, de imedia-
to, à proposta; outras ficaram na dúvida 
mas, no final, todos experimentaram essa 
maravilhosa sensação! 

QUANTO MEDE? 
A Turma do Coração ficou impressiona-

da com uma das descobertas que fez so-
bre o crocodilo do Nilo: um macho adulto 
pode chegar a medir 6 metros! Com trena 
e barbante, medimos esse comprimento e, 
depois, usando outras unidades de medi-
da, fizemos algumas comparações. Agora, 
um crocodilo do Nilo pode medir 6 metros 
ou... 

5 crianças deitadas 
32 sapatos de criança 
9 passos de um adulto 
16 passos de uma criança. 

MÁQUINA DE ESCREVER 
A Turma da Chuva se divertiu a valer 

brincando com uma máquina de escrever 
antiga. As crianças foram desafiadas a 
fazer um desenho de observação e, de-
pois, convidadas a escrever o nome desse 
objeto. Na próxima terça-feira, iremos visi-
tar a Casa de Rui Barbosa para conhecer 
outros objetos antigos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

APRESENTAÇÃO DO CORAL 
O Coral das crianças vai se apresentar 

no dia 25/10, em evento produzido pelo 
Spantinha. Haverá, ainda, apresentações 

nheceu e apreciou o trabalho do grupo 
Barbatuques. Jean mostrou dois vídeos e, 
depois, desafiou os pequenos a imitar 
seus sons e movimentos, batendo palmas 
e pés em ritmos diferentes. Foi uma aula 
especial que todos aproveitaram muito! 

BORBOLETA RECEBE VISITA 
As crianças da Turma da Borboleta re-

ceberam a visita da Denise, avó da Manu 
(TBM), que trouxe sua boneca, Isabel, que 
lhe pertence há 58 anos. Ela nos contou, 
emocionada, sobre o seu desejo, quando 
era criança, de ganhar uma boneca e o 
esforço feito pelo seu pai para encontrar, 
naquele tempo, uma boneca como aquela. 
O encontro resultou em muitas conversas 
prazerosas sobre as diferenças e seme-
lhanças entre bonecas e bonecos, antigos 
e atuais. Pedimos aos pais que escolham, 
com seus filhos, para trazer na próxima 
segunda-feira, uma boneca ou boneco 
preferido para uma atividade na escola. 

NOVOS RUMOS 
Na próxima segunda-feira as crianças 

da Turma do Arco-Íris farão mais uma 
"viagem", desta vez a outro continente. 
Iremos, de "navio", à África e lá conhece-
remos outras espécies de animais, esco-
lhidos pelas crianças no início do projeto. 
Faremos um safari e para isso contamos 
com a colaboração das famílias nos envi-
ando objetos e roupas adequadas para 
essa aventura. 

O grupo já votou e escolheu o nome do 
pinguim que fizeram para comparar o seu 
tamanho com suas próprias alturas: Joa-
quim, o rei pinguim! 

VISITA NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol recebeu a visita de Ri-

cardo, pai da Luiza (TCM), que veio mos-
trar o clarinete, instrumento usado por Vil-
la Lobos, e tocar algumas músicas desse 
grande compositor. As crianças cantaram 
"Canto do povo de um lugar" enquanto 
Ricardo as acompanhava. Foi um dia mui-
to alegre! Na próxima quarta-feira iremos 
ao Museu Villa Lobos. 

MÃOS E PÉS NO BARRO 
Num misto de euforia e desconfiança, a 

Turma do Tigre foi convidada pela Isabela, 
mãe do Gabriel (TCT), a colocar, literal-
mente, as mãos e os pés na massa. Na 
oficina, produzimos alguns tijolos que serão 
usados depois em um trabalho coletivo. 

dos alunos da Escola de Música do Span-
ta, o Sebinho das Canelas, a Rádio Spanti-
nha, concurso de dança, oficinas de dobra-
dura e reciclagem, num ambiente para pais 
e filhos interagirem e brincarem muito. 

Esperamos por todos os alunos de F4 e 
F5 na Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo 
ao Parque do Cantagalo, entre o quiosque 
Palafita e o ponto de alugueis de pedali-
nho, às 10h30, para a concentração. Pro-
curem Fernando, Raimundo ou Cecília. O 
evento será de 9h às 14h. Pedimos que 
confirmem a presença pela agenda. Nes-
se momento de confraternização e alegria 
ninguém pode faltar! 

FEIRA MODERNA 
Sábado, dia 24, as crianças de F2, F3, 

F4 e F5 receberão seus pais e amigos 
para mostrar o quanto estão sabidos. O 
processo desse investimento em estudos 
e pesquisas será compartilhado através 
dos diversos trabalhos que apresentarão. 

Para termos mais espaço e conforto, 
pretendemos ocupar a sede nova, mesmo 
que ainda falte muito a se fazer por lá. 

Nos próximos dias, a rotina de deveres 
de casa será bem diferente; roupas que 
podem sujar de tintas são ideais para a 
semana. 

Horários: 
O turno da manhã se apresentará de 

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

Às 17h, vamos comemorar em um 
"show improviso". Todos estão convida-
dos. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS 
Lembramos que amanhã, sábado, dia 

17, teremos aulas para o Ensino Funda-
mental no horário de 8h às 12h e de 13h 
às 17h. Dia 5/12 faremos o mesmo. E de-
pois da festa de encerramento, dia 12/12, 
continuaremos até o dia 23/12 em dias e 
horário normais. 

TANTOS PORQUÊS... 
Depois de uma semana divertida, com 

passeio de Dia das Crianças e tantas no-
vidades, a Turma do Primeiro Ovo conti-
nuou envolvida com as perguntas espaci-
ais. São tantas curiosidades sobre os mis-
térios do Universo que resolvemos montar 
um jogo chamado "Você sabia?" com al-
gumas dessas questões. Na próxima se-
mana brincaremos com as outras turmas 
da escola. Juntos, construímos o texto da 



minhoca sideral depois de conhecermos 
alguns animais que foram mandados para 
o espaço. 

"A minhoca sideral. 

Era uma vez uma minhoquinha que foi 
lançada em um foguete para o espaço 
sideral! Lá, ela encontrou um pinguim as-
tronauta abandonado. Aí eles foram pati-
nar no gelo da lua e quase caíram dentro 
da cratera. De repente, um meteorito atin-
giu a Lua e eles foram lançados para ou-
tro lugar, para o planeta Saturno. Mas pe-
garam o foguete da minhoca, levaram um 
anel de Saturno e voltaram para Netuno, 
seu planeta natal e não se casaram!" 

Na próxima semana nossas aulas de 
Artes serão inspiradas no artista Escher. 
Outro assunto que surgiu nos últimos dias 
foi o processo da Evolução. 

FESTA E PASSEIO DAS F1 
Anotem na agenda! Dia 28/10, Festa 

Pedagógica das turmas da Evolução e do 
Primeiro Ovo. Teremos exposição, traba-
lhos de dança e música, jogos e aquela 
alegria de compartilhar com vocês o que 
as crianças fazem na escola. Às 8h para a 
turma da manhã e às 16h30 para a turma 
da tarde. 

As turmas do Primeiro Ovo e da Evolu-
ção irão, na próxima quarta-feira, cada 
uma em seu turno, na praia da Urca, a-
companhados de um biólogo. Não entra-
remos na água e todos devem ir com rou-
pas confortáveis, sandálias e chapéu. 

Cada criança escolheu uma para a leitura 
do dia, que é marcado na agenda. É preci-
so ensaiar o texto em casa para presente-
ar os amigos com a leitura. 

SOFIA GALILEI 
Nesta quarta, Sofia, irmã da Bruna Ma-

galhães e ex-aluna da Sá Pereira, veio dar 
uma aula sobre Galileu Galilei à F3T. 

Muito sabida, nos falou sobre algumas 
das ideias e invenções de Galileu, assim 
como passagens importantes da sua vida. 
Nossas crianças mostraram curiosidade 
em saber mais detalhes sobre o período 
de encarceramento domiciliar imposto pe-
la Igreja. 

Obrigada Sofia! 

AQUECIMENTO GLOBAL 
Na sexta-feira, dia 9, a F4T recebeu a 

visita do Bernardo, ex-aluno, irmão da He-
lena Telles, para conversar sobre o aque-
cimento global. 

Através de imagens, explicou o que é o 
efeito estufa e os perigos da emissão dos 
gases CO2, metano e óxido nitroso, na 
atmosfera. 

No final, mostrou também uma anima-
ção retirada do filme "Uma verdade Incon-
veniente", de Al Gore. 

As crianças mostraram-se muito aten-
tas e trocaram muitas ideias com o nosso 
pequeno professor. 

EVAPORAÇÃO DE IDEIAS 
A F4M foi recebida com muito carinho, 

refrigerante e bolinhos, pela meteorologis-

Visita do Bernardò, ex-aluno, à F4T Visita da Sofia, ex-aluna, à F3T 

O BICHO ESTÁ SOLTO! 
Na turma da Evolução só se fala de ani-

mais! Estamos estudando algumas formas 
de vida no nosso planeta. Curiosidades 
sobre animais selvagens e domésticos 
têm preenchido nossas tardes. Como es-
se assunto encanta tanto, resolvemos a-
tender ao desejo de nossos pequenos. 
Escolhemos dois dias - terças e quintas - 
para nossas crianças trazerem seus bi-
chos de estimação. Assim, podemos a-
prender um pouco mais sobre alguns ani-
mais. Para trazer os animais é imprescin-
dível agendar com a professora! 

NOTÍCIAS DA F2TA 
Faltam poucos dias para a Feira Moder-

na e, por aqui, não falta trabalho!! 
Buscamos valorizar a pesquisa, o tra-

balho cooperativo, os procedimentos de 
organização, seleção, registro, comunica-
ção de estudo para que, aos poucos, a-
prendam a aprender. Um desafio e tanto! 

Documentários sobre a Mata Atlântica, 
conversas, leituras, apreciações dos dife-
rentes materiais que nos têm chegado, 
preenchem as nossas aulas e nos inspi-
ram para a organização da Feira, hora de 
mostrar um pouco do que se está apren-
dendo. 

As crianças estão com cadernos novos 
de Projeto. Como as capas já foram con-
feccionadas, seguem para casa para se-
rem encapados com plástico transparente. 

Estamos fazendo a primeira rodada de 
leitura das Fábulas de Monteiro Lobato. 



ta Marlene, no Instituto Nacional de Mete-
orologia (INMET). 

Foram muitas as informações obtidas 
com a oportunidade de acompanhar as 
explicações ilustradas por uma apresenta-
ção no computador. 

Também conhecemos alguns instru-
mentos utilizados nos abrigos e estações 
meteorológicas: o termômetro de mercúrio 
e de álcool, o barômetro, o pluviômetro e 
o heliógrafo. 

A conversa durou um bocado e os as-
suntos, bem variados: o ciclo da água, a 
pressão atmosférica, os deslocamentos 
de massas de ar, as precipitações (chuva, 
neve, granizo), a nuvem de tempestade - 
cumulus nimbus, o raio, o trovão, os torna-
dos, furacões, ciclones, o balão-sonda, a 
previsão meteorológica e muito mais. 

Com certeza, esses tantos conheci-
mentos ainda nos acompanharão, em sala 
de aula, por um bom tempo. 

SEMANAS PRA LÁ DE ESPECIAIS 
As semanas que antecedem a Feira 

Moderna são destinadas às apresenta-
ções dos trabalhos para as outras turmas, 
aos últimos preparativos e à montagem 
dos paineis com as crianças que, muitas 
vezes, estão organizadas em grupos. Por 
isso, ninguém deve faltar! As tarefas de 
casa, durante esses dias, ficam mais irre-

gulares e cedem espaço para alguns pedi-
dos de ajuda às famílias. 

VITAMINA DE VOLTA 
Depois de um tempo suspensa, a Vita-

mina voltou! 
As respostas da 5 e os novos exercí-

cios da Vitamina 6 estão publicados. 
No meio dos exercícios comuns há uma 

tarefa especial: assistir a um vídeo para 
responder a uma pergunta. 

A data de entrega será combinada e 
registrada na agenda. 

NOTÍCIAS DAS F5 
Nos últimos dias as F5 estiveram envol-

vidas com o tema da Feira Moderna: o 
Mundo Invisível. 

Além das pesquisas bibliográficas, es-
tamos fazendo experimentações. Para 
simular o funcionamento do planeta Ter-
ra - a atmosfera, a camada de ozônio, o 
ciclo dos seres vivos e da água – fizemos 
um terrário que a F5T batizou de Gaia, a 
F5MA de Smickelândia (por causa da mi-
nhoca Smickel) e a F5MB ainda está es-
colhendo o nome. 

Para observar uma cultura de fungos, 
estamos produzindo fermento feito à base 
de farinha de trigo e água. 

Os alunos estão registrando no caderno 
as duas atividades. Os terrários da manhã 
já estão bastante desenvolvidos, pois fo-

ram feitos primeiro. Sobre o fermento, fi-
caram faltando duas observações: o chei-
ro desagradável que a massa exalou por 
causa da ação dos fungos e a carinha de 
nojo da turma ao manusear a massa de 
aparência nada boa! Dá para acreditar 
que "aquilo" vai ajudar a fazer deliciosos 
pães? 

No sábado, chova ou faça sol, a turmas 
estão convocadas para arregaçar as man-
gas, começar a ensaiar as "aulinhas" para 
a turma e a montar os cartazes e maque-
tes. Para o dia ficar mais gostoso, nin-
guém pode esquecer de contribuir com o 
lanche coletivo! 

Na F5T, duas visitas pela frente: Patrí-
cia, mãe da Teresa, bióloga e preparou 
uma aula especial sobre as micro-algas e 
Ana Paula. tia do Leo Levy, também biólo-
ga, que vem conversar sobre fermentação 
e ajudar-nos a fazer uma coalhada. 

DE TODOS 
ADOÇÕES 

Leonardo, pai do Miguel (F4M) e do 
Thomaz (F1M), está com uma ninhada de 
gatinhos, de um mês e meio, disponíveis 
para adoção... Quem estiver interessado, 
entrar em contato pelos tels. 9998-7263 e 
2246-0537. 

CAPA DE CHUVA 
Francisco (TDT) e João Felipe (TCT) 

deixaram suas capas de chuva pendura-
das no hall de entrada da escola e não as 
encontraram na hora da saída. Pedimos a 
todos que verifiquem se não foram leva-
das, por engano, para casa. 

NÃO PERCAM 
Bento (F1M) e Theo (F4T) ensinam a 

fazer panquecas no GNT, domingo às 
17h. 

F4M no Instituto Nacional de Meteorologia 

20   VALENTINA GORI                               F2TA 
21   SAMIA NASCIMENTO DE AGUIAR     F4M 
21   JULIA PIRES DOMINGUES                 PRO 
22   JOAO TEIXEIRA ESTELLITA LINS       F4T 
22   GUILHERME LEON RODRIGUES       F3M 
23   ELISA SILVA PETERSON                    TCM 
24   JOSUÉ SAMPAIO M SANTANA          F1M 
25   ANTONIA RUBIN ROLY                        TBT 
25   VICENTE RUBIN ROLY                        TBT 
25   TIAGO AZEVEDO ZALUAR MATTOSF5MB 
 

Aniversários 
de 19 a 18/10/2009 


