
nesses dias ensolarados. 

REFRESCANDO II 
A Turma da Lua se esbaldou numa 

deliciosa brincadeira de lavar panelinhas 
e bichinhos em grandes bacias cheias de 
água. O difícil foi conter a vontade de 
entrar nas bacias! Muito generosas, as 
crianças resolveram banhar os jabutis e 
molhar a "casa" deles que estava muito 
seca. 

"Que delícia, que gostoso!", era o que 
repetiam enquanto brincavam. 

ARCO ÍRIS E CARIBÉ 
Na aula de Expressão Corporal, as 

crianças fizeram uma releitura corporal 
de algumas obras de Caribé inspiradas 
na cultura afro-brasileira. Analisaram as 
imagens da capoeira para recriarem os 
gestos e movimentos elaborados pelo 
artista, numa divertida brincadeira de re-
produzir a obra.  

Na próxima segunda-feira, iremos ao 
teatro assistir ao espetáculo de dança 
"Borbulho". 

PARA TODOS 
PAPO DE ESCOLA II E III 

Semana passada, tivemos a alegria e 
o prazer de uma conversa muito especi-
al. Agradecemos a Mariana Fiore e a Pe-
dro Andrade as tantas contribuições que 
trouxeram para que possamos, pais e 
escola, enfrentar com mais segurança os 
desafios que a implantação do novo seg-
mento nos trará. As reflexões sobre as 
demandas de uma criança que se torna-
rá adolescente, em breve, sob os nossos 
cuidados e atenções, contagiaram a pla-
teia. Vejam, no fórum de pais do nosso 
“site”, as avaliações de quem esteve pre-
sente. 

Na próxima quinta-feira, às 19h, o as-
sunto será "Saúde na Escola". Todos 
estão convidados para um encontro com 
Carlos Alberto Djahjah, dentista, pai de 
nosso ex-aluno Gabriel, José Fernando 
Verani, pesquisador em saúde pública, 
Escola Nacional de Saúde Pública, pai 
do Marcelo (TCM) e Ricardo Ledo Cha-
ves, pediatra, mestre em Saúde Coletiva, 
atende a várias crianças da escola.  

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 
Convidamos os pais para uma reunião 

para pensar e discutir a escola, a partir 
das críticas e sugestões feitas no questi-
onário de avaliação.  
Dia 16, às 19h, Ensino Fundamental 
Dia 25, às 19h, Educação Infantil 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

DIA DE FESTA!! 
Chegamos ao final dos preparativos 

para a nossa Festa Pedagógica. Foi uma 
semana de muito trabalho para todos! 
Os arremates finais foram concluídos 
com muito capricho pela criançada e pro-

fessores. Agora, é só esperar amanhã 
chegar para curtirmos mais um momento 
de alegria e integração. Iniciaremos com 
as oficinas de artes ou jogos, na sede da 
Capistrano de Abreu, e depois iremos 
para a exposição na Pereirinha, que reu-
nirá trabalhos das oito turmas da Educa-
ção Infantil.  

Durante as oficinas pedimos que os 
adultos não ultrapassem o número máxi-
mo de dois por criança. Mas a visita à 
exposição está liberada para todo mundo 
que quiser prestigiar nossos pequenos 
artistas. Fiquem atentos aos horários, 
pois não podemos atrasar: 
  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 

REFRESCANDO I 
O calor está chegando e os pedidos 

para banhos de chuveirão também. Não 
se esqueçam de manter biquinis, sungas 
e toalhas (de rosto) nas mochilas para 
que possamos refrescar nossas crianças 
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a visita e, no final, cantaram uma música 
do Villa Lobos para a Tetê. Foi muito 
bom saber um pouco da história de nos-
sa escola! 

O SONHO DA CASA PRÓPRIA 
Como estamos no meio do processo 

de produção dos tijolos de barro, e já 
conseguimos um estoque razoável de 
peças, resolvemos atender à ansiedade 
de todos e começar a construção da 
nossa casa. 

Com a grande ajuda do Joilson, fun-
cionário da escola, que nos mostrou a 
importância da profissão dos pedreiros e 
algumas de suas ferramentas de traba-
lho, começamos a levantar as paredes.  

Teremos muito trabalho pela frente até 
acabar a construção, mas com as ajudas 
que ainda teremos, em breve consegui-
remos realizar o sonho da casa própria. 

Um pouco desse processo poderá ser 
visto na exposição de amanhã. 

PASSEIO ARTÍSTICO 
“A Turma da Chuva foi passear no 

Galpão das Artes Urbanas Hélio Pellegri-
no. 
Vimos uma exposição feita com suca-

ta reaproveitada. Reaproveitamento quer 
dizer reaproveitar uma coisa que não 
serve para ninguém. Reciclagem é quan-
do jogamos uma coisa no lixo, que não 
serve mais para ninguém, e se cria uma 
coisa nova. Tinha nave espacial, skates 
grafitados pendurados na parede, bolsi-
nhas, lustres feitos de garrafa pet, móbi-

BORBOLETA VAI PASSEAR 
Inspirada nas pesquisas sobre as anti-

gas marionetes, a Turma da Borboleta 
resolveu produzir seus próprios fanto-
ches de sucata. Nossas crianças diverti-
ram-se a valer escolhendo, com muito 
carinho e atenção, cada detalhe para a 
confecção de seus trabalhos. Em segui-
da, foram orientando o Raoni, que as a-
judou a fixar cada sucata escolhida para 
compor o seu fantoche. Esse trabalho 
será exposto amanhã. Na próxima quar-
ta-feira, aproveitaremos essa produção 
para fazermos um teatro de fantoches no 
Parque do Martelo, como era comum a-
contecer nas praças há tempos atrás. O 
lanche será coletivo. 

VISITA DA TETÊ 
A Turma do Sol recebeu a Tetê, que 

veio nos trazer algumas memórias da 
Escola Sá Pereira. Falou sobre o Sá Pe-
reira, sua ligação com a música, e como 
ele conheceu o Villa Lobos. No salão, 
vimos imagens antigas da escola, que 
originalmente era uma escola de música, 
os antigos uniformes das crianças, a D. 
Maria Luiza, mãe da Tetê, amiga do Sá 
Pereira e, é claro, do Sá Pereira. Tam-
bém ouvimos uma história engraçada de 
quando o Sá Pereira e o Villa Lobos fo-
ram fazer uma palestra em Praga: o pri-
meiro foi de navio e o segundo de Zep-
pelin. Porém, o dirigível chegou muito 
depois e o Sá Pereira teve que fazer a 
palestra sozinho. As crianças adoraram 

les, banco com mola de amortecedor, 
mesa com roda de carro e polvos feitos 
com tampas. 
Na entrada, vimos uma parede toda 

pintada pelo Hélio Pellegrino. 
A educadora Ana Velho fez as mãos 

do nosso robô. 
No fim, brincamos um pouco na rampa 

de skate. 
O passeio foi divertido! “ 

Texto coletivo da turma. 

CORAÇÃO EM FESTA 
As crianças da Turma do Coração, 

durante todo o semestre, prepararam, 
com dedicação, muitos trabalhos de ar-
tes que poderão ser apreciados na Festa 
Pedagógica. Múmias, deuses, faraós, 
pirâmides e muito mais estarão presen-
tes também num jogo preparado pela 
turma para uma animada brincadeira 
com os pais. Esperamos vocês! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

INGLÊS OU ESPANHOL? 
Segue uma consulta junto ao informe. 

Gostaríamos de saber sua opinião sobre 
que língua estrangeira adotar a partir do 
Sexto Ano. Continuamos com o Inglês 
ou passamos ao Espanhol, como suge-
rem alguns pais? 

Apesar de não se tratar de uma vota-
ção, queremos decidir levando em conta 
a opinião de um grupo mais significativo. 
Pedimos que enviem as respostas até a 

Farra com a água da Turma da Lua  Visita da Turma da Chuva Galpão das Artes Urbanas Hélio Pellegrino. 



próxima quarta-feira. 

CINE JUCA 
Esta semana recebemos uma visita 

muito especial. O Juca, pai do João, veio 
ajudar a Turma do Primeiro Ovo a enten-
der como, no filme E.T., o Spilberg con-
seguiu fazer o Eliot voar tão alto de bici-
cleta e com a Lua atrás. Ele deu uma 
aula de cinema para nossos pequenos, 
que estavam super curiosos, e, no final, 
nos presenteou com um vídeo inspirado 
no E.T., mas com o João voando. Vejam 
os depoimentos: 
 

"Aprendemos coisas sobre câmera, 
luz e filmes."  

Victória 

"Aprendemos que é preciso 24 fotos 
por segundo para fazer um movimento."  

Hanah 

"Aprendemos muito sobre cinema."  
Antonio J. 

"Aprendemos que em um computador 
muito potente podemos recortar e colar e 
fazer um personagem voar."  

Victor 

"O Juca fez um vídeo de presente pa-
ra a nossa turma."  

Rafael 

Estamos preparando um presente pa-
ra agradecer a essa visita. 

MEDIDAS NA TURMA DA EVOLUÇÃO 
Começamos a pensar um pouco sobre 

medidas e conversamos sobre a impor-
tância de medir os objetos. "Precisamos 
medir para saber o tamanho certo das 
coisas", "se você quiser comprar uma 
televisão, precisa medir para saber se 
cabe na estante". "Medimos nosso tama-
nho para saber o quanto crescemos". 
Animados, mediram a sala e o pátio da 
escola usando um pedaço de barbante e 
partes do corpo. Como tudo isso desper-
tou muito interesse, pedimos aos pais 
que mandem uma fita métrica, trena ou 
metro. 

As visitas dos animais das crianças 
continuam fazendo um grande sucesso. 
Aguardem as fotos no site. 

MEMORY GAME NAS F2 
As crianças das F2 já estão sabendo 

muito sobre os "opposites"! 

so do valor monetário, arredondamentos, 
leitura e escrita dos preços etc.  

Em grupo, estão "avaliando" o estado e 
o conteúdo das revistinhas que chegam e 
as possibilidades de preços e promoções. 
O próximo passo será a criação de um 
encarte para oferecer aos amigos da ou-
tra turma que irão "comprar" no sebo. 

Como um pouco de história é sempre 
bem-vinda, assistimos a alguns vídeos 
sobre a origem dos sebos e a sua 
"funcionalidade". 

Sobre o dinheiro, Lobato, em "Fábu-
las", nos deu uma ajudinha problemati-
zando o assunto com "Unha de Fome", 
contada pelo leitor Matheus, que nos a-
briu boas possibilidades de conversa. 

CHAGALL NAS F2 
A leitura do livro adotado, que fala so-

bre a vida do artista, já foi iniciada e nos-
sa cidade recebe a visita da exposição 
"O mundo mágico de Marc Chagall - o 
sonho e a vida", no Museu Nacional de 
Belas Artes, que visitaremos, a F2TB na 
terça-feira, a F2TA na quarta-feira e a 
F2M no próximo dia 17, terça-feira. 

"A FLAUTA MÁGICA" 
“Na semana passada, nós da F3M e 

F4M, fomos ao Instituto Moreira Salles 

Turma do Primeiro Ovo com o Juca, pai do João 

Depois de conversas e brincadeiras, 
listaram vários antônimos que já fazem 
parte do vocabulário e prepararam um 
jogo da memória bem colorido com ima-
gens e palavras. 

A culminância foi uma aula animada 
onde as crianças desafiaram umas às 
outras, ora jogando com suas próprias 
peças, ora com as de outro amigo. 

O jogo está indo para casa para ser 
plastificado, aumentando assim sua du-
rabilidade e, principalmente, para que 
toda a família e amigos possam brincar 
também. 

SEBO DE REVISTINHAS 
As crianças da F2 já estão se prepa-

rando, nos tempos de matemática, para 
o "Sebo das Revistinhas". É importante 
que os gibis cheguem o mais rápido pos-
sível para organizarmos as atividades 
preparatórias e o projeto do evento. A-
proveitem o fim de semana para visitar o 
acervo e providenciar os três exemplares 
necessários. Estamos aguardando! 

NOTÍCIAS DA F2TA 
A animação é boa, a meninada da 

F2TA não fala em outra coisa... Aos pou-
cos, as revistinhas vão chegando e a tur-
ma aprendendo a lidar com esse univer-



para assistir ao filme "A Flauta Mágica", 
de Ingmar Bergman, sobre a ópera de 
Mozart. Estranhamos um pouco a língua 
cantada (sueco), mas acompanhamos a 
legenda. O filme foi longo, 2:15, em al-
guns momentos cansativo, mas as cenas 
em que o personagem Papagueno apa-
recia foram animadas e divertidas. Acha-
mos graça também do cenário, meio fal-
so. Com certeza o batepapo com o ma-
estro Ricardo Prado ajudou a entender 
melhor o filme. Achamos que foi uma bo-
a oportunidade de conhecer um pouco 
de ópera. Nós gostamos muito, valeu a 
pena!” 

F3M 

GALERIA DE VALORES 
No passeio à exposição "Galeria de 

Valores", no CCBB, as crianças das F3 
puderam perceber, a partir da atividade 
proposta pela guia, o quanto o dinheiro 
circula, passa de mão em mão. Assisti-
ram a uma animação que falava sobre a 
origem do dinheiro. Ficaram sabendo 
porque o cofrinho tem, tradicionalmente, 
a forma de porco. Entre tantas moedas e 
notas, como em um Caça ao Tesouro, 
foram desafiados a achar algumas for-
mas e desenhos "singulares". 

AGRADECENDO 
Gostaríamos de agradecer o presente 

que recebemos de Adriana e Guto, pais 
do João Lins. Eles publicaram, na inter-
net, um trabalho das crianças da F4T 
intitulado "Histórias das famílias", realiza-
do a partir da leitura do livro "Retratos", 
de Roseane Murray. 

Para apreciar esse material basta visi-
tar o "site" no "link" trabalhos, Histórias 
das Famílias. Ficou muito lindo! 

SE O TEMPO DEIXAR... 
Depois de consultarmos a previsão do 

tempo e o clube, finalmente marcamos o 
passeio para comemorar o dia das crian-
ças para próxima quarta-feira. Sairemos, 
pontualmente, às 7h30 com F4M, F5MA 
e F5MB, e às 12h45 com F4T e F5T. O 
horário de saída será normal para todos. 
Não esqueçam do protetor, roupas de 
banho, toalha e tênis (para quem for jo-
gar bola) e muita torcida para o tempo 
firmar. O lanche será coletivo. 

CRÔNICAS 
Depois de um bom tempo guardadi-

nha no armário, as F5 retomaram a A-
postila de Literatura. Agora estamos visi-
tando a “Crônica”, esse gênero que é a 
cara do Rio de Janeiro! 

A primeira que lemos foi “A velha con-
trabandista”, de Stanislaw Ponte Preta. 
Sucesso absoluto! A próxima etapa é u-
ma Roda de Leitura, com a apresentação 
de uma crônica por dia. Pedimos às famí-
lias que ajudem na seleção e compreen-
são dos textos, para que todos cheguem 
bem treinados na leitura. 

LITERATURA EM ALTA 
Esta semana foi de leitura de qualida-

de na F5T! 
Retomamos Emília no País da Gramá-

tica para, com os personagens do Sítio, 
conhecer o Acampamento dos Verbos. 

Durante três dias nos deliciamos com 
as crônicas de Marta Medeiros, Antonio 
Maria e Henrique Koifman. “Sexa”, de 
Luis Fernando Veríssimo e “O Homem 
Nu”, de Fernando Sabino, foram as mais 
curtidas. 

Temos outros gêneros para explorar 
mas, sem dúvida, as crônicas, por seu 
texto curto, sua linguagem informal e seu 
humor quase de anedota, sempre são 
um sucesso entre a garotada. Por isso, 
quem quiser ampliar a biblioteca de ca-
sa, pode ficar entre um "Para Gostar de 
Ler, Crônicas 1", da Editora Ática, com 
crônicas de vários autores e "Comédias 
para se ler na Escola", da Editora Objeti-
va, com crônicas de Luis Fernando Ve-
ríssimo coletadas por Ana Maria Macha-
do.  

Terminamos de ver "Home" e assisti-
mos a duas animações interessantíssi-
mas que nos fizeram pensar sobre a 
nossa responsabilidade com o planeta.  

O calor aumentou e a turma não con-
segue parar de pensar no passeio, agora 
que São Pedro parece ter ficado do 
"nosso lado". 

PASSEIO DE FORMATURA 
Nossa viagem está marcada para dias 

28 e 29 de novembro. Segue uma circu-
lar com maiores detalhes e a autorização 
que deve ser preenchida e enviada, den-

tro do prazo especificado. Alertamos pa-
ra o cuidado com os documentos solici-
tados, uma exigência legal que não pode 
deixar de ser respeitada. 

DE TODOS 
IRMÃOS BROTHERS 

Não percam! Alberto Magalhães, pai 
da Alice Amarante, F5T, convida para a 
estreia de dois espetáculos. Amanhã, "3 
Marujos Perdidos No Mar" e, domingo, 
"3 Marujos Perdidos Na Selva", às 
18h30, no Teatro do Jockey. O livro que 
conta essa deliciosa e bem humorada 
história estará, em breve, nas livrarias. 

COM&JUNTO 
Diz o Fernando, "O nosso Com&Junto 

Sá Pereira vai botar a cara para fora da 
gruta mais uma vez." No Casarão Aus-
tregésilo de Athaíde, abrindo a apresen-
tação do grupo vocal "Às Terças"! 

Será domingo, às 20h, na Rua Cosme 
Velho, 599. O ingresso custa R$10,00, 
comidinhas estão incluídas, e bebidas 
serão vendidas. Não deixem de compa-
recer, prestigiar e aproveitar as oportuni-
dades, que certamente rolarão, de todos 
cantarem e se divertirem com e junto ao 
nosso "Com&Junto Sá Pereira", que traz 
novidades. 

IMPERDÍVEL! 
K-Ximbinho, espetáculo dos flautistas 

da Pro-Arte, neste sábado às 17h, no 
Centro de Visitantes do Jardim Botânico. 
Direção musical de Raimundo, acompa-
nhante do nosso coral. 

  9   MIGUEL SOLON RASE CURY             TCM 
10   ANA CLARA MECLER FAJN               F2TB 
12   HELENA DEAK BARRETTO                F3M 
13   BEATRIZ CARNEIRO C DA SILVA      F3M 
13   LUCA NOVELLO MOREIRA                 F1M 
13   RAPHAEL TOSTES DA C MENEZES   TAT 
14   GUILLERMO AIEX OLIVEIRA             F2TB 
15   JOANA VARGAS F LOPES PINTO      F4M 
15   DORA RABELLO DE B AZEVEDO       F1T 
 

Aniversários 
de 9 a 15/11/2009 


