
relógios" 
Antonio (TBT) 

"Nós conhecemos a casa nova. Ela era 
grande." 

Manuela (TBM) 

"Tinha muitas escadas." 
Elisa (TCM) 

"Eu achei legal ir na Pereirona porque a 
gente pôde sentir várias coisas." 

Túlio (TCT) 

FESTA PEDAGÓGICA 
Nossa Festa está confirmada para o pró-

ximo dia 7, sábado, de manhã. Venham pre-
parados para participar de atividades anima-
das, como jogos e oficinas de artes, elabora-
das de acordo com os projetos das turmas. 
Iniciaremos a programação na sede da Ca-
pistrano de Abreu. 
 

8h30 - Turmas do Sol e do Tigre 
9h30 - Turmas da Borboleta e do Arco-Íris 
10h30 - Turmas do Jabuti e da Lua 
11h30 - Turmas da Chuva e do Coração 

MOVIMENTOS 
As turmas da Lua e do Jabuti estão des-

cobrindo novas formas de se movimentar. 
Nas aulas de Expressão Corporal, assistiram 
a vídeos de balé clássico e dança contempo-
rânea e, inspirados nos movimentos, dança-
ram e exploraram o espaço de maneira cria-
tiva e muito divertida. Roberta também tem 
trabalhado alguns aspectos e elementos 
desse universo em suas aulas. O filó, materi-

PARA TODOS 
FEIRA E INAUGURAÇÃO 

As obras ainda estão em andamento mas, 
ao tomarem o espaço com suas produções e 
alegria, as crianças já nos deram uma idéia 
de como a nova sede poderá acolher novos 
sonhos e projetos. O novo pátio virou uma 
grande galeria com os trabalhos de arte ho-
menageando Hélio Oiticica. Em cada andar 
uma turma se instalou com seus cartazes e 
estandes nos trazendo um retorno positivo 
da motivação dessa garotada pelo que estão 
estudando. Só as F2 ficaram na sede antiga, 
mas inauguraram sua participação no evento 
com a maior competência. 

No final de tudo, fomos presenteados pela 
performance musical e teatral de vários pais, 
mães e professores que festejaram conosco 
a ampliação da Sá Pereira. Agradecemos a 
todos pelo carinho! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

PEREIRINHA NA PEREIRONA 
Nesta semana, as turmas da Pereirinha 

foram apreciar a exposição em homenagem 
a Hélio Oiticica e alguns trabalhos da Feira 
Moderna preparada pelas crianças do Ensi-
no Fundamental. De quebra, conheceram a 
nova sede. 
 

"Nós fomos ver uma arte lá na Pereirona" 

Bernardo (TBT) 

"Lá tinham muitas coisas para sentir" 
Marcelo (TCM) 

"Eu gostei de molhar o pé e de andar nas 
pedrinhas" 

Frederico (TAT) 

"As pedrinhas espetavam" 
Tom (TAT) 

"Eu senti meu pé mole quando pisei nas 
penas" 

Lara Lazosky (TDM) 

"Quando eu entrei na caixa preta eu fiquei 
com medo e quando eu entrei na caixa bran-
ca eu imaginei que era um anjinho".  

Francisco (TBT) 

"Nós fomos ver também uma exposição 
sobre ciências com jogos sobre os planetas, 
a lua e o sol." 

Nicolas (TDM) 

"Nós fomos numa sala que tinha muitos 
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ARTES E SOL 
As crianças da Turma do Sol estão muito 

animadas com os preparativos para a Festa 
Pedagógica. Nossas oficinas de arte têm 
possibilitado aos nossos pequenos extrava-
sarem sua criatividade entre tintas, cola, pa-
pel e sucatas, produzindo trabalhos bastante 
significativos. 

As cartinhas que os avós estão enviando 
sobre a infância de seus filhos estão renden-
do boas gargalhadas. Estamos, todos, nos 
divertindo com as travessuras registradas! 

PALÁCIO JAPONES 
Depois de passearmos pelos castelos me-

dievais, preparem as malas pois vamos fazer 
uma incrível viagem, na imaginação, para 
visitar as distantes e exóticas construções 
japonesas. Por meio de uma belíssima ima-
gem do Palácio de Katsura, reproduzida por 
nossos pequenos nas aulas de artes, ingres-
samos nessa nova aventura. Na próxima 
quinta-feira, iremos visitar o castelo da Ilha 
Fiscal. O lanche será coletivo. 

DANÇAS EGÍPCIAS 
Nas aulas de Expressão Corporal, a Tur-

ma do Coração vem conhecendo algumas 
danças folclóricas egípcias. Num primeiro 
momento, as crianças assistiram a um vídeo 
com as coreografias e depois experimenta-
ram alguns movimentos. Nesta semana, de-
pois de confeccionarem candelabros de pa-
pel, executaram uma coreografia usando o 
objeto na cabeça, como nos cortejos de ca-
samento. A criançada curtiu o desafio! 

CAIXA DE MÚSICA 
A Turma da Chuva recebeu uma visita 

muito especial: Marcelo Lobato, pai da Nina, 

al utilizado nas vestimentas das bailarinas, 
encantou a todos. No último encontro que 
teve com as crianças, fez uma singela apre-
sentação de balé seguida de uma recitação 
da poesia "Bailarina", de Cecília Meireles. 
Foi uma aula inesquecível. Nosso passeio à 
praia foi adiado por causa do tempo frio. Re-
marcaremos em breve. (fotos no “site”) 

VISITA AO MUSEU 
"Ontem nós fomos ao Planetário ver as 

obras do Ivan Cruz. Ele pintou crianças brin-
cando com pião, bola de gude, ioiô, cavalo de 
pau, bambolê e cama de gato. Ele também 
fez um estilingue grande no chão. Era o esti-
lingue de um gigante e uma pipa enorme, que 
também era do gigante, com uma rabiola que 
passava por todos os lugares do teto do mu-
seu. Era muito bonita. No chão, tinha dese-
nhada uma amarelinha, que nós brincamos. 
Vimos umas varetas bem grandes e uma es-
tátua de um menino maior do que a gente, 
com um pião da Itália na mão. Foi um passeio 
muito especial." (fotos no “site”.) 

Turma da Borboleta. 

SOBRE BICHOS 
Em suas andanças pela África do Sul, a 

Turma do Arco-Íris tem conhecido os bichos 
que habitam os diferentes parques nacionais 
do país. Descobriram que as zebras são her-
bívoras, da "família" dos cavalos, e que os 
leões que enxergam em preto e branco são 
os seus maiores predadores. As crianças, 
muito sabidas, trazem essas informações 
para a sala de artes enquanto elaboram 
seus trabalhos. O resultado de tanto envolvi-
mento poderá ser compartilhado com as fa-
mílias em nossa festa pedagógica. 

encantou a todos com uma antiga e gigan-
tesca caixa de música, que vinha com um 
disco todo furadinho que, ao rodar, produzia 
uma linda canção. No final, as crianças fize-
ram um desenho de observação do objeto. 
Na próxima terça-feira, faremos um passeio 
ao Galpão das Artes Recicladas Helio G. 
Pellegrino para visitar uma oficina de recicla-
gem e finalizar as nossas "invenções futuris-
tas" feitas com sucata. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

FESTA PEDAGÓGICA DAS F1 
"Nós nos divertimos muito na festa. Está-

vamos com vergonha, felizes e emocionados 
com tudo o que fizemos. Foi maravilhoso! 
Nós todos fizemos a brincadeira do "Você 
Sabia?" e adoramos falar no microfone. Nos-
sos pais também adoraram. Esperamos que 
todos tenham gostado tanto quanto a gente 
e convidamos as outras turmas para brincar 
de "Você sabia?". 

Turma do Primeiro Ovo 

"Nossa festa foi muito legal e animada! 
Começamos assistindo a um filme que não 
deu muito certo, mas no final conseguimos 
ver todo. Fizemos uma dança para mostrar a 
evolução dos animais, depois cantamos e 
tocamos a música "Cultura" com o passo 
que a gente faz na aula de música. E para 
acabar fizemos a brincadeira do "Você Sabi-
a?" com nossas famílias e percebemos que 
eles estão muito espertos e conseguiram 
responder a quase tudo! Antes de irem em-
bora, os pais viram nossos trabalhos de arte 
coloridos e caprichados. Para comemorar 
fomos novamente à Cobal para comer uma 

Turma do Coração e as danças egípcias Turma da Chuva com Marcelo Lobato e sua caixa de música 



pizza!" 
Turma da Evolução 

Infelizmente, não conseguimos fotos do e-
vento, será que alguém pode nos ceder algum 
registro? Vejam as avaliações das crianças: 

ENTRAMOS PARA FICAR! 
“Gostamos muito de inaugurar a participa-

ção da F2 na Feira Moderna. 
Foi uma experiência nova e difícil, pois o 

grupo estava desfalcado, sem a presença da 
Denise; mas Jade, Rô, Rosi e Mariana subs-
tituíram nossa professora muito bem. 

Os visitantes ficaram muito interessados 
no projeto que apresentamos. Falamos so-
bre a Mata Atlântica, sua fauna e flora, além 
de ganharmos novos conhecimentos e nos 
divertir muito. 

Na Feira Moderna, nosso papel é de pro-
fessor, ensinando para adultos e crianças 
sobre as Ciências Naturais. 

Adoramos e queremos mais!” 
F2M 

SOBRE A FEIRA MODERNA 
"A coisa mais importante que eu aprendi 

fazendo a Feira... foram tantas que nem con-
sigo explicar. 

Mas uma das melhores foi que eu aprendi 
a trabalhar em grupo. Antigamente eu era 
muito mandona e também eu aprendi a falar 
mais devagar. Estudando, eu aprendi que os 
sapos podem respirar pela pele e pelos pul-
mões. Aprendi que os sapos podem comer 
aranhas e outros insetos e também que o 
seu saco vocal serve para, além de cantar, 
sufocar os bichos. 

Essa Feira foi demais para mim; demais 

Mas nessa atividade não haverá dinheiro 
de verdade! Com dinheirinho de brincadeira, 
a compra e a venda vão render cálculos de 
troco, arredondamentos e equivalência entre 
cédulas e moedas. 

Não esqueçam de trazer os exemplares! 

NUMISMÁTICA 
As F3 visitarão o acervo de numismática 

do CCBB, uma coleção de 38.000 peças en-
tre moedas, medalhas e documentos repre-
sentativos de valores. Na próxima terça-
feira, a F3M, e quarta a F3T. 

DIVINAS AVENTURAS 
As duas F3 entraram no "Labirinto Secre-

to dos Mitos Gregos". Heloisa Prieto, autora 
do livro, convidou os deuses para contarem 
sua própria versão de cada aventura. 

MARATONA CULTURAL 
Pais, professores e alunos da Sá Pereira 

ganharam medalha de ouro no último fim de 
semana. Depois de um sábado cheio de e-
moções, e muito trabalho com a Feira Mo-
derna e festa de inauguração, o compareci-
mento maciço, domingo de manhã, na Lago-
a, foi surpreendente. Num dos cenários mais 
bonitos de nossa cidade, preparado com ca-
rinho e encanto pelo pessoal do Spanta Ne-
ném, nosso coral, regido por Fernando Aria-
ni, deu um show de musicalidade e carisma. 
(fotos no “site”) 

COMENTANDO A FEIRA 
Para quem não sabe, a Feira Moderna é 

quando as turmas apresentam, divididas em 
grupos, o que aprenderam ao longo do se-
mestre, aos seus convidados. 

Homenagem a Hélio Oiticica (fotos no “site”) 

no bom sentido!" 
Flora (F2TA) 

DESCANSO, DESPEDIDA  
E BOA SORTE! 

A F2TB está de parabéns! Envolveram-
se, trabalharam duro, dedicaram-se ao máxi-
mo e realizaram a Feira Moderna com muito 
entusiasmo e competência. Parabéns, meni-
nos e meninas! 

Na segunda-feira, continuamos comparti-
lhando, com o mesmo entusiasmo do sába-
do, o que aprendemos ao longo desse tem-
po com as outras turmas da escola. 

Nesta semana, também, chegou a hora 
de nos despedirmos da Lena, que já vai sair 
de licença e aproveitar para descansar só 
mais um pouquinho, pois o Pedrinho, já, já, 
estará chegando. A Turma preparou uma 
festa surpresa para essa já saudosa despe-
dida. 

Boa sorte e boa hora, Lena! 

SEBO DE GIBIS 
Quem diria?! As histórias em quadrinhos 

já foram leitura proibida em muitas escolas! 
Nas turmas de F2 esse tipo de texto vem 
despertando o interesse de muita gente e vai 
fazer o maior sucesso depois do Sebo que 
vão organizar com as professoras. 

Como num sebo de verdade, cada criança 
deverá trazer três gibis usados, mas em bom 
estado, para vender. 

Antes do dia marcado para a venda, os 
alunos vão, com a ajuda das professoras, 
definir os preços segundo critérios como es-
tado da revistinha, encadernação, qualidade 
do papel, número de páginas e tamanho. 

Os leitores iniciantes das F1 receberão, 
na véspera, um encarte produzido pelas F2 
com anúncios e promoções para que progra-
mem suas compras. 



A Feira foi bem legal! (...) 
Pedro (F4T) 

A Feira Moderna foi ótima! Todos nós es-
tamos de parabéns, pois nos empenhamos 
muito (...) 

Eu senti muito nervoso no início, mas no 
meio eu já estava acostumado (...) 

Tomás (F4T) 

(..) A minha turma teve muito trabalho pa-
ra preparar a Feira. Mas, valeu a pena tanto 
trabalho, pois eu ADOREI! Foi muito legal! 

Helena Macedo (F4T) 

(...) Quando a Feira acabou, eu estava 
muito feliz porque tudo foi muito bacana. 
Nossa exposição ficou muito bonita. Eu e 
meus parentes adoramos a Feira Moderna! 

Alice Machado (F4T) 

Depois de semanas preparando a Feira, 
pensando, se esforçando, suando... chegou 
o grande dia! (...) 

Essa Feira foi o máximo! 
Antonia (F4T) 

FEIRA EXTRA MODERNA  
INAUGURA NOVA ESCOLA 

“As turmas de F5 apresentaram, com 
grande sucesso, o tema "Do Gigantesco ao 
Microscópico". Em pequenos grupos bem 
preparados, os alunos falaram sobre a ação 
dos micro-organismos na natureza e, ainda, 
mostraram a história do microscópio, apare-
lho que possibilitou as pesquisas sobre fun-
gos, bactérias, protozoários, vírus, algas uni-
celulares e células. 

Também explicaram sobre a defesa natu-
ral do corpo humano aos micróbios que cau-
sam desequilíbrio e os medicamentos que 
reforçam no combate. 

Agora, continuando no corpo humano, 
vão estudar a sexualidade.” 

Texto cletivo (F5MB) 

TEMPO DE TRABALHO 
A turma reservou, no início da semana, 

um tempinho para apresentar seus estudos 
da Feira Moderna à F4T. 

Sobre a Feira, os alunos fizeram uma a-
valiação bem interessante, levando a sério, 
como "veteranos" que são, os acertos e as 
falhas do evento. 

A Feira acabou, mas os estudos sobre o 
Mundo Invisível ainda não. A turma está ca-
minhando em direção ao corpo humano e 
quem conduzirá a viagem são duas células 
pra lá de importantes. Vocês adivinham 
quem são? 

Os alunos assistiram à primeira parte do 
filme "Home", sugestão da Mariana de Mora-
es, mãe da Maria Luiza. 

Mas como esses meninos não vivem só 
de Ciências, ainda deu tempo para conhece-
rem "O Homem que Roubava Horas", de 
Daniel Munduruku, história que inspirou os 
professores na produção do texto da Festa 
de Encerramento deste ano. 

O reencontro com Júlio Verne aconteceu 
na sexta-feira. Antes de retomar a leitura de 
"Da Terra à Lua", a turma apreciou imagens 
e conheceu um pouco da história da Paris do 
século XIX, cenário e tempo do escritor fran-
cês. 

QUE SEMANA! 
Na sexta-feira, dia 23, a escola nova foi 

aberta com festa e, logo depois, veio o traba-
lho duro! Tivemos que arrumar a Feira que 
falava sobre “Microbiologia”, o mais rápido 
possível. 

No Sábado, o grande dia chegou! Essa 
Feira foi considerada por muitos pais, a me-
lhor de todas. 

Depois de uma pequena pausa, voltamos 
à escola para o sarau de inauguração. Hou-
ve apresentações de pais músicos, do 
“Com&Junto", do samba dos professores, da 
música “Por enquanto”, com os alunos, uma 
roda de choro com João, Manu e o pai da 
Mariana da F5MB e, para terminar, o filho da 
Beth se apresentou. 

Nas aulas de Português estamos apren-
dendo sobre orações e fizemos uma prova 
sobre biografias. Em Matemática, outra pro-
va, esta sobre “frações”. 

No Coral, avaliamos a apresentação de 
domingo. Foi uma pena que não havia vídeo. 

Na aula de Teatro, começamos a ler o 
texto do fim do ano, baseado no livro “O ho-
mem que roubava as horas”. 

Pedro Reis (F5MA) 

DE TODOS 
CAIXA CULTURAL 

Valentina, ex-aluna e irmã do Guilherme 
Coutinho (F1T), convida a todos para a exibi-
ção do curta metragem "Direita é a mão que 
você escreve", que tem sua participação 
com atriz. A sessão será às 16h30, domingo, 
na Caixa Cultural, no centro. 

ACHADOS E PERDIDOS 
1 Estamos procurando um pote de lanche, 

de tampa laranja, do Rodrigo, da Turma da 
Lua. Quem encontrar, favor deixar na secre-
taria da Pereirinha. 
2 Bruna Magalhães, F3T, perdeu uma 

bolsa rosa, da Kipling. Se alguém encontrar 
encaminhe para Vivi ou Rosi. 

Feira Moderna (mais fotos no “site”) 

2     MANUELA MARTINS P DE MELLO      F3T 
3     ANA CECILIA P GUIMARAES              PRO 
3     GABRIELA SAAD CAMPOS                  F5T 
4     THEO MANDELERT PRACOWNIK     F4M 
5     CAROLINA GALVÃO MAIA                   TCT 
7     ANTONIO NERY ABRANTES               TDT 
8     SOPHIA BRASIL MUNNIER                 TAM 
8     MIGUEL GALVÃO M PERPÉTUO        TBT 
8     MARIA JACOBINA CAMPOS GELLI     F3T 

Aniversários 
de 2 a 8/11/2009 


