
COMEMORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO 
Convidamos a todos para a festa de a-

bertura, sábado, das 17h às 19h. Depois da 
Feira Moderna do Ensino Fundamental, te-
remos um encontro musical com a participa-
ção de todos os pais da escola. Apareçam 
para curtir o novo espaço. 

HOMENAGEM A HÉLIO OITICICA 
A escolha de Hélio Oiticica, para estudo 

nas F5, já era nosso objetivo no começo do 
semestre. Ninguém podia contar com a per-
da de grande parte de seu acervo no recen-
te incêndio, que mobilizou a todos. A exposi-
ção inspirada em seu trabalho, que apresen-
taremos na Feira é uma homenagem ao ar-
tista e uma oportunidade de manifestarmos 
nossa admiração e reconhecimento. Está 
aberta a todos. 

EX-ALUNOS 
É sempre bom receber nossos ex-alunos. 

Boas lembranças de gente que é sempre 
bem vinda. De cima para baixo, da esquer-
da para a direita Pedro, João, Luiza, Clara, 
Anelise, Taís e Maíra passaram por aqui, 
antes de um encontro marcado com outros 
colegas, na Cobal, para comemorar os 10 
anos de formados na Sá Pereira. 

PARA TODOS 
PAPO DE ESCOLA II 

Convidamos a todos, especialmente aos 
pais e professores das F5 e os professores 
do sexto ano, para a mesa redonda 
"Criança ou Adolescente: eis a questão". O 
que é se tornar um jovem no mundo con-
temporâneo e que novas demandas essa 
transformação traz aos educadores, famílias 
e escola. Para a mesa, convidamos dois 
queridos ex-alunos: Mariana Fiore, hoje pro-
fessora da Sá Pereira, psicóloga clínica, 
professora do Instituto de Psicologia e Psi-
canálise da Universidade Santa Úrsula e 
membro colaborador do Conselho Regional 
de Psicologia do Rio de Janeiro, e Pedro 
Andrade, professor-doutor de filosofia, atual-
mente lecionando na PUC-Rio e no IFCS/
UFRJ. O encontro será na próxima quinta-
feira, às 19h. 

SPANTINHA 
A cantora Silvia Manchete comanda a fes-

ta que conta com o Coral da Sá Pereira, ofici-
nas de origami e reciclagem, muita contação 
de histórias com Maribel Barreto, a Escola de 
Música Spanta Neném e sua madrinha 
Mart'Nália. Domingo, dia 25, a partir das 9h. 

Esperamos os alunos de F4 e F5 na La-
goa Rodrigo de Freitas, com a blusa do uni-

forme e calça, bermuda ou saia sem estam-
pas, próximo ao Parque do Cantagalo, entre 
o quiosque Palafita e o ponto de alugueis de 
pedalinhos, às 10h30. Procurem Fernando, 
Raimundo ou Cecília. Não se atrasem! To-
dos estão convidados para o evento, que 
comemora o Dia das Crianças. Caso chova 
o evento será cancelado. 
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que será exposta na Festa Pedagógica, pe-
dimos aos pais que nos enviem, até o fim da 
próxima semana, fotos das crianças, quan-
do bebês, nas seguintes situações: senta-
das, engatinhando e em pé. 

PASSEIO PARA AS TAM E TATS 
Na próxima quinta-feira iremos a um dos 

lugares favoritos de nossos pequenos: a 
praia! Será no Forte de São João, na Urca. 
Não vamos tomar banho de mar mas, por 
conta do calor, pedimos que todas as crian-
ças venham com roupa de banho por baixo 
do uniforme, protetor solar já passado no 
corpo e calçadas com sandálias de velcro. 
O lanche será coletivo. 

ARCO-ÍRIS NA ÁFRICA 
As crianças da Turma do Arco-Íris, que 

passaram uma temporada na Antártida estu-
dando sua fauna e flora, embarcaram num 
navio, rumo à África, para dar continuidade 
às suas pesquisas sobre o ciclo de vida de 
alguns animais. Dando asas à imaginação, 
transformaram os brinquedos do pátio em 
navio e os tapetes azuis em mar, com pei-
xes, baleias e polvos confeccionados por 
elas. Depois de uma longa viagem, desem-
barcaram no salão da escola, que estava 
todo ambientado, com silhuetas de alguns 
animais projetadas na parede e diferentes 
imagens de paisagens africanas. Nosso sa-
fari está apenas começando! 

BORBOLETA VAI PASSEAR 
Terça-feira a Turma da Borboleta vai ao 

Planetário visitar a exposição que reúne tra-
balhos de diversos artistas que resgataram 
brinquedos e brincadeiras antigas para pro-
duzir suas obras. Será uma oportunidade 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

FESTA PEDAGÓGICA 
A Festa da Educação Infantil será no dia 

7/11, sábado, de manhã. A programação 
será marcada por jogos e oficinas de artes 
preparados de acordo com o projeto de ca-
da turma. As oficinas serão na Capistrano 
de Abreu e, em seguida, iremos para a Rua 
Marques para apreciar a exposição dos tra-
balhos de artes. Horários: 
8h30, Turmas do Sol e do Tigre 
9h30, Turmas da Borboleta e do Arco-Iris 
10h30, Turmas do Jabuti e da Lua 
11h30, Turmas da Chuva e do Coração 

SUCATAS 
Estamos precisando de sucatas para as 

oficinas da Festa Pedagógica. Caixas mé-
dias e pequenas, que podem ser de sapa-
tos, leite, suco, fósforos, pasta de dente, 
garrafas pet, bandejas de isopor, rolinhos de 
papel laminado, tampinhas de refrigerante e 
jornais. Quem quiser pode contribuir com 
outras sucatas esquecidas no fundo da ga-
veta como calculadoras, telefones e tecla-
dos sem uso. Contamos com a colaboração 
de todos. 

PARQUE DO MARTELO 
A Turma da Lua visitou o parque e, com 

muita alegria e disposição, nossas crianças 
desfrutaram desse ambiente agradável, par-
ticiparam de um gostoso piquenique e, em 
seguida, continuaram com a brincadeira. 

PEDIDO DOS JABUTIS 
Para concluirmos uma atividade de artes, 

ímpar para nossos pequenos que estão tão 
motivados em torno desse tema que faz par-
te do projeto da turma. 

SOL PARA VILLA LOBOS 
A Turma do Sol gostou muito do passeio 

ao Museu Villa Lobos. Assim que chega-
mos, fomos à sala de música assistir a um 
dueto de piano e violoncelo. Os músicos, 
Caterine e Fábio, foram acompanhados pe-
las crianças que cantaram, com alegria, 
"Atirei o pau no gato", "A canoa virou" e ou-
tras. Animadas, depois de tanta cantoria, 
apreciaram os objetos e instrumentos usa-
dos pelo compositor.  

Segue, nas agendas, um papel para que 
um dos avós registre uma travessura ou a-
contecimento significativo que faça parte da 
memória da infância da mamãe e do papai 
de nossos pequenos. É importante que seja 
um texto curtinho, que deve ser enviado até 
quarta-feira para continuarmos um trabalho 
de artes do qual esses registros farão parte. 

CONTANDO PANELAS 
Envolvidas, cada vez mais, com a Mate-

mática, as crianças da Turma do Tigre diver-
tiram-se muito com um novo desafio: contar 
as panelas de uma cozinha que viam numa 
fotografia de Francisco Moreira da Costa. 

O resultado desse trabalho está no mural 
de entrada. 

CORAÇÃO NO ZOO 
Interessadas nos animais que descobri-

ram que existiam no Egito, as crianças da 
Turma do Coração foram ao Jardim Zoológi-
co. Cobras, hipopótamos, jacarés, aves di-
versas e muitos outros animais encantaram 
a criançada numa tarde ensolarada e muito 

Turma do Sol no Museu Villa Lobos Turma do Arco-Íris em viagem para a África 



agradável. 

PASSEIO À CASA DE RUI BARBOSA 
Foi um sucesso o passeio da Turma da 

Chuva à Casa de Rui Barbosa para conhe-
cer seus cômodos e objetos. Vejam alguns 
depoimentos: 
 

Eu gostei da cadeira que vira escada.  
Maria Fernanda 

Adorei o jardim.  
Lara 

Eu amei os carros antigos.  
Julieta 

Eu gostei da "pia" onde todos os cavalos 
bebiam água.  

Nina 
Eu adorei a biblioteca.  

Clara 
Eu achei diferente a pia para lavar pei-

xes.  
Luiz Eduardo 

Estamos precisando de sucata para a 
utilização em "inventos futuristas": conduí-
tes, caixas, latas, molas, botões, tampas, 
CD's, garrafas serão super bem vindos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FEIRA MODERNA 
É amanhã! As crianças de F2, F3, F4 e 

F5 estão arrumando a casa para receber a 
todos e compartilhar parte do que vêm estu-
dando.  

No pátio, bólides, penetráveis, relevos 
espaciais e parangolés, trabalhos que as F5 
desenvolveram, nas aulas de artes, a partir 
do estudo da obra de Hélio Oiticica. No sa-

Turma da Evolução 

NAS TRILHAS DE ESCHER 
Nosso passeio à praia da Urca permitiu 

que as crianças conhecessem melhor al-
guns seres aquáticos. Pegaram o ouriço do 
mar, as estrelas do mar, o pepino do mar, o 
baiacu, viram de perto as anêmonas e um 
cavalo marinho e aprenderam, com as biólo-
gas, como se alimentam. Foi uma curtição.  

As crianças da Turma do Primeiro Ovo 
estão completamente envolvidas com os 
trabalhos do Escher. Depois de uma gosto-
sa aula de artes, onde apresentamos as i-
deias de padrões, geometrização e perspec-
tiva, partimos para as articulações desse 
artista com o projeto. E as crianças nos im-
pressionam com suas reflexões. Quando 
perguntados por que a professora havia es-
colhido esse artista para trabalharmos, eles 
responderam: 
 

"Porque o Escher mostra bichos se trans-
formando e estamos estudando a evolução 
da vida."  

Vicente 
E ao falarmos dos padrões e evolução: 

 

"No Escher uma coisa se transforma em 
outra, mas de um jeito parecido. A evolução 
também é isso, um ser vivo se transforma, 
em alguma coisa parecida mas também di-
ferente."  

Luca 
Assim, experimentamos os nossos pró-

prios padrões, e fizemos figuras geométri-
cas em 3D em duplas e trios. Para que vo-
cês possam compartilhar tanta coisa bacana 
que acontece em nossas manhãs, convida-
mos a todos para um dia muito importante 

Monique, mãe do Daniel, na F2TB F1M e Escher 

lão, as F2 estreiam com o tema "'Vida com-
bina com...". Na casa nova as F3 convidam 
para "Um passeio entre histórias e noções 
de Astronomia". As F4 vão estar "Entrando 
no Clima" e as F5 farão um zoom "Do gigan-
tesco ao microscópico". 

Para as turmas da manhã a Feira será 
das 13h30 às 14h30. Para as da tarde, das 
15h às 16h. A pontualidade é fundamental 
para que as crianças de cada grupo se sin-
tam seguras para apresentar os trabalhos, 
que são coletivos. 

LIVROS NAS F1 
O trabalho com os livros adotados come-

çará na próxima semana. "A mulher que 
matou os peixes" de Clarice Lispector e "A 
Arca de Noé" de Vinicius de Moraes podem 
ser encontrados na Papel aos Pedaços, no 
Largo dos Leões. 

FESTA EM DOIS LUGARES 
Fomos passear na praia da Urca para 

conhecer mais sobre os animais do mar. 
Antes de chegarmos, uma bióloga mergu-
lhou e recolheu vários bichos. Vimos pepino 
do mar, cavalo-marinho, ouriço do mar, es-
trela do mar, baiacú e outros. Na hora do 
lanche, fizemos uma festa na praia para co-
memorar o aniversário das nossas professo-
ras Júlia e Mari. Depois fomos embora com 
várias histórias do mar na cabeça e volta-
mos muito orgulhosos! 

Agora, queremos convidar nossas famí-
lias para a nossa Festa Pedagógica, que vai 
ser na quarta-feira. Será uma incrível apre-
sentação sobre a evolução dos seres vivos. 
Com direito a trabalhos de artes, dança e 
música, mas principalmente muita emoção. 



para a Turma. Na próxima quarta-feira, às 
8h, em nossa Festa Pedagógica, apresenta-
remos danças, música, exposição de artes e 
um jogo interativo de perguntas chamado 
"Você Sabia?". Contamos com a presença 
de todos, bem afiados para as respostas. O 
horário de entrada e saída não se altera. 

VISITA NA F2TB 
"Monique, mãe do Daniel, veio enriquecer 

nosso Projeto. Bióloga e especialista em 
sapos, rãs, pererecas e lagartos, trouxe um 
sapo folha, duas pererecas e uma rã para 
ajudar em nosso estudo e ensinar as dife-
renças entre esses bichos. O sapo estava 
de barriga aberta para vermos como era por 
dentro e o que ele estava comendo. Moni-
que trouxe muitas informações e respondeu 
a nossas curiosidades. 

Para finalizar, ouvimos o som do canto do 
sapo e da rã. Ficamos felizes com sua visita 
e agradecemos com um cartão e flores." 

Texto coletivo F2TB 

BIODIVERSIDADE NA F2M 
Desde a semana passada, Denise está 

ausente por causa de uma conjuntivite. Es-
tamos com muitas saudades. Jade e Rô, 
professora de inglês, têm acompanhado a 
F2M na preparação da Feira. Rosi, Andrea 
T. e Mariana, professora da F2TB, também 
contribuíram. A turma tem cooperado bas-
tante, fazendo um verdadeiro trabalho de 
equipe. A seguir, um texto com uma reflexão 
proposta pela apostila Da Lua à Terra. 
 

"Depois do passeio que fizemos ao Par-
que da Tijuca, ficamos ainda mais interessa-
dos nesse projeto. 

Lá, observamos animais diferentes, mui-
tos insetos e uma grande quantidade de 
plantas. Também encontramos fungos e 
uma caverna com morcegos. 

Tudo isso mostra a biodiversidade da re-
gião na qual vivemos, isto é, os muitos tipos 
de vida diferentes que encontramos por a-
qui. 

Para começar os estudos, aprendemos a 
distinguir os seres vivos dos elementos não 
vivos. E para reconhecer os seres vivos ele 
precisa nascer e morrer, se reproduzir, se 
alimentar e respirar. 

Cada ser vivo precisa de um lugar no 
qual ele se acostume a viver. Este lugar é o 
seu habitat. 

As várias condições do ambiente vão de-
terminar o desenvolvimento das diferentes 

espécies: o calor e o frio, a quantidade de 
água e alimento, de luz e falta de luz e, prin-
cipalmente, o ar. 

E nós aprendemos tudo isso com a pes-
quisa sobre a Mata Atlântica." 

Texto coletivo 

SAPOS E SAPINHOS 
Na F2TA não se fala de outro assunto. 

Para colorirem a nossa Feira, Clara e Alice 
trouxeram sapos de madeira que nos rende-
ram muitas conversas e um trabalho lindo 
de observação de vários ângulos. Os dese-
nhos serão expostos no evento; por enquan-
to, só uma mostrinha. 

CONTAGEM REGRESSIVA 
Agora falta pouco para o grande dia! Com 

quase tudo pronto, meninos e meninas das 
F3 capricham no estudo de seus textos, im-
buídos de grande vontade e desejo de fazer 
bonito na Feira. 

Com autonomia, destreza e alegria, trei-
nam, diariamente, suas falas e aprontam os 
últimos detalhes de maquetes e cartazes. 
Um processo e tanto! 

Só para lembrar, estamos aguardando a 
chegada do livro "Divinas Aventuras", de 
Heloisa Prieto, Cia das Letrinhas. Quem ain-
da não providenciou, iniciaremos a leitura na 
próxima segunda! 

VOCÊ SABIA? 
Que no nosso corpo vivem milhares de 

micro-organismos que contribuem para o 
seu equilíbrio? Que existem bactérias que 
ajudam na limpeza dos rios e outras que 
ajudam no desenvolvimento das plantas?  

Eleonora (F5MB) 
Quem inventou a vacina? Como é feito o 

soro? Que os antibióticos matam as bacté-
rias? Descubra tudo isso na Feira Moderna. 
A Feira Moderna das F5 está cada vez mais 
inteligente; ela avança com as crianças!  

Julia Pastusiak (F5MB) 

DE PAPEIS TROCADOS NA F5T 
A semana começou com professores visi-

tantes e terminou com as aulas dos alunos 

professores. 
Para ensaiar e fazer os ajustes nas falas 

e apresentações planejadas pelos grupos, 
os alunos deram aulas caprichadas para a 
turma e para a professora. 

De experimental e, ao mesmo tempo sa-
boroso, tivemos a coalhada e o pão feito 
com fermento biológico. Ah, nossa 
"gororoba" de farinha e água não deu certo. 
Quer dizer, não deu certo para fazer pão 
porque virou uma boa amostra de microbio-
diversidade! 

Ao final, todos perceberam como os as-
suntos se complementam e como as aulas 
especiais de Claudio, amigo do Leo Levy, 
Patrícia, mãe da Teresa, Rachel, mãe da 
Tarcila e Ana Paula, tia do Leo, também fo-
ram essenciais para aprenderem tantas no-
vidades! 

Por esse motivo, sugerimos que visitem 
toda a Feira e que, na sala da F5T, sigam o 
roteiro que será distribuído na entrada.  

DE TODOS 
O PETRÓLEO TEM QUE SER  
NOSSO - A ÚLTIMA FRONTEIRA 

Peter Cordenonsi, pai de Theodoro Bre-
tas Cordenonsi, convida para a apresenta-
ção de seu documentário "O Petróleo tem 
que ser nosso - Última fronteira", dia 5 de 
novembro, quinta-feira, às 19h no salão da 
escola. O filme "informa e alerta sobre a e-
minente necessidade de se defender um 
patrimônio genuinamente brasileiro, rever-
tendo-o em proveito dos verdadeiros do-
nos - o povo". 

ACHADOS E PERDIDOS 
João Caminha (TAT) perdeu um casaco 

xadrez, com a marca GAP. Se alguém o 
encontrar, favor deixar na secretaria da Pe-
reirinha. 

26   EDUARDO PEREIRA DA SILVA          AUX 

27   HENRIQUE BRUM T SOARES           F2TA 

29   GIOVANNA GRAND SZULDZYCER    AUX 

29   ANTONIO BENTO DE O BARBALHO   TDT 

31   JOAO PEDRO LIMA MUNIZ                  F3T 
 

Aniversários 
de 26/10 a 1/11/2009 


