
çar. Nossos "bichos" deitam, rolam e se 
agacham no chão, o que indica fantasi-
as confortáveis e adereços que não im-
peçam a movimentação. 

RELATÓRIOS E PLANTÃO 
Na próxima sexta-feira enviaremos, 

nas agendas, os relatórios individuais 
da Educação Infantil. Neles vocês terão 
um recorte da história do processo de 
aprendizagem de seus filhos. E para 
amadurecer o que foi destacado nessa 
avaliação, os professores estarão espe-
rando pelos pais no Plantão do dia 22, a 
partir das 8h. Os horários devem ser 
reservados na secretaria com Vivi ou 
Andreia. Esperamos publicar, no site da 
escola, ainda em dezembro, os relató-
rios de grupo. 

JABUTIS NA PRAIA 
Demorou, mas valeu a pena! Final-

mente o sol apareceu e a Turma do Ja-
buti seguiu rumo à praia do Forte de 
São João. Foi uma tarde maravilhosa, 
de muita brincadeira e banho de chuvei-
rão, brindado por uma brisa agradável 

PARA TODOS 
FESTAS DE ENCERRAMENTO 
As festas de encerramento serão na 

Sala Baden Powell, dia 12, sábado, pa-
ra o Ensino Fundamental: Turmas da 
Manhã às 9h30 e Turmas da Tarde às 
11h30. Para a Educação Infantil será 
domingo às 10h. O endereço é Av. N. S. 
de Copacabana, 360. 
As sugestões de fantasia já foram en-

viadas pelas agendas. Não deixem para 
a última hora. Quem tiver dúvidas, nos 
procure. 
O ensaio geral do Ensino Fundamen-

tal será quinta-feira, 10/12, dentro do 
horário escolar. Como nos anos anterio-
res, a entrada do turno da manhã será 
na escola, às 7h30m, e a saída às 
12h15 na Sala Baden Powell. O turno 
da tarde deve chegar na Baden Powell 
às 12h45m e sair, às 17h30, da escola. 

INGLÊS OU ESPANHOL, EIS A QUESTÃO 
Quase todos concordamos que a lín-

gua inglesa tem sido mais necessária 
do ponto de vista acadêmico e técnico. 
Como quase todos concordam que não 
temos grandes dificuldades em nos co-
municar com nossos vizinhos, a não ser 
sobre futebol. 
Isso fica confirmado, em nossa pes-

quisa, pela existência de uma grande 
quantidade de alunos em cursos de in-
glês e nenhum em cursos de espanhol. 
E como são muitas as crianças que 

não têm acesso ao estudo de nenhuma 
língua fora da escola, continuaremos 
com a língua inglesa em nosso currícu-
lo. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

ENSAIOS ANIMADOS 
O dia da festa está chegando e, com 

isso, a animação de todos vai aumen-
tando! Em nossos ensaios temos reuni-
do todas as turmas, o que tem ajudado 
as crianças a se familiarizarem com a 
história e com as músicas que irão dan-

Informe Semanal nº 610 
4 de dezembro 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 Sol no Coral Turma do Coração recebe a F2TB 



em grupo. 

ARCO ÍRIS NA MATA ATLÂNTICA 
As crianças da Turma do Arco Íris ter-

minaram seus estudos sobre os Par-
ques Nacionais da África do Sul e em-
barcaram de volta ao Brasil, onde com-
pletarão suas pesquisas sobre o ciclo 
de vida dos animais, pesquisando al-
guns bichos que habitam a Floresta da 
Tijuca. 

SOL NO CORAL 
Nesta terça-feira a Turma do Sol foi 

assistir e também cantar com o coral, 
na Capistrano de Abreu. Nossos peque-
nos cantaram "Trenzinho do Caipira", 
de Villa-Lobos, acompanhados das F4 e 
F5. Foi emocionante! No final, todos a-
plaudiram a participação de nossos pe-
quenos e agradeceram a visita. 

VOLTA À ORIGEM 
Nos ensaios para a nossa apresenta-

ção de encerramento, a Turma do Tigre 
volta às suas origens, isto porque, em 
nossa coreografia da música "Negro 
Gato", de Getúlio Côrtes, as crianças se 
divertem recordando e reproduzindo 
graciosos movimentos felinos. Os ensai-
os já viraram uma festa e a apresenta-
ção promete surpreender. 

ENCONTRO DIVERTIDO 
A Turma do Coração recebeu a visita 

da F2TB para uma partida de um jogo 

do mar. Foi muito bom aproveitar este 
momento na companhia dos amigos. 
Motivados pelas conversas sobre a 

lua, personagem escolhido para a festa 
de final do ano, nossos meninos e meni-
nas têm falado sobre as diferenças das 
atividades que fazemos de dia e à noite. 
Para comemorar, na próxima quinta-
feira, faremos uma festa do pijama, no 
horário regular do turno da tarde, com 
direito a lanche e tudo! Nesse dia, as 
crianças deverão trazer de casa um pi-
jama e um travesseirinho, tudo marcado 
com seus nomes. 

ENCONTROS E DESPEDIDAS 
Com a proximidade do fim de ano, a 

Turma da Borboleta entra em clima de 
comemoração. Nossos pequenos come-
çam a compreender que nos prepara-
mos para a festa de encerramento e 
que as férias estão chegando, o que 
para muitos significa ficar longe dos a-
migos. Sendo assim, estamos aprovei-
tando para dar-lhes liberdade na esco-
lha e no comando das brincadeiras, or-
ganizando jogos regados a banhos de 
chuveirão e curtindo os dias na escola 
de forma especial! 

LUA 
O final do ano está chegando e as 

crianças da Turma da Lua, mais cresci-
das, aprendem a compartilhar as brinca-
deiras e brinquedos  mostrando o quan-
to tem sido proveitosa essa convivência 

construído por eles. Numa grande roda, 
as crianças ouviram as explicações e 
depois se divertiram tentando acertar o 
ambiente em que vive cada animal. No 
fim, duas surpresas! A Pereirinha foi 
presenteada com o jogo e sorvete para 
todos. 
Lembramos aos pais, para a festa de 

encerramento, que além das asas, nos-
sos galos e galinhas devem usar uma 
crista na cabeça, que como os demais 
adereços não deve impedir ou atrapa-
lhar a liberdade de movimentos. 

GALOS E GALINHAS D'ANGOLA 
A Turma da Chuva "não anda ultima-

mente regulando da bola... fala tanto 
que parece que engoliu uma matraca"! 
Mas não se espantem, isso tudo é re-
sultado da alegria de nossos "galos" e 
"galinhas" que estão animados e envol-
vidos com a coreografia que irão apre-
sentar na festa de final do ano. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

AULA SÁBADO 
Amanhã teremos aula, das 8h às 12h 

e das 13h às 17h. Cada professor com-
binou com a turma os materiais de sala 
necessários. Também faremos o primei-
ro ensaio geral, com todas as turmas, o 
Passadão, já conhecido pelos maiores. 
Ninguém pode faltar. 

Turma do Jabuti na praia do Forte são João Turma da Borboleta no pátio e no chuveirão 



AGRADECIMENTO 
Temos nosso dia a dia sempre enri-

quecido com a colaboração de pais, ami-
gos, ex-alunos que nos procuram ofere-
cendo sua parceria em forma de visitas, 
materiais, críticas e sugestões aos temas 
trabalhados com as crianças. Agradece-
mos o carinho, o interesse e a disponibi-
lidade de todos, mesmo daqueles que, 
infelizmente, não pudemos receber pelas 
dificuldades de agendamento e de ou-
tros entraves da rotina escolar. É sempre 
muito bom tê-los por perto. Assim, nas 
próximas semanas, vamos encerrar "O 
Tempo", ou melhor,, esse "Tempo de 
2009", que ganhou  colorido especial 
com tantas contribuições. 

RELATÓRIOS, BOLETINS E PLANTÃO 
Na próxima sexta-feira, enviaremos 

os relatórios individuais das F1, F2 e 
F3. Na outra segunda, os boletins das 
F4 e F5. Os plantões, pequenos encon-
tros entre família e professor, serão no 
turno oposto ao do aluno, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. É essencial o agen-
damento com a secretaria. 
Segunda-feira, 14, F2M, F2TB e F3M 
Terça-feira, 15, F3T, F4T, F5MA, F5MB 
Quarta-feira, dia 16, F4M e F5T 
Quinta-feira, dia 17, F1M, F1T e F2TA 

DEZ MIL GIBIS! 
Nesta semana, as crianças da Turma 

da Evolução assistiram ao ensaio do 

para colocarmos os trabalhos deste se-
mestre. 

NAS PALAVRAS DA F2T 
"Finalmente chegou o dia. A F2TB fez 

o sebo para F1 comprar gibis com di-
nheiro de mentirinha. Durante as ven-
das, tivemos que ficar bem espertos e 
atentos para dar o troco certo, anotar as 
vendas realizadas e, no final, somar o 
caixa. 
A agitação foi grande, mas tudo deu 

certo! Todos os gibis foram vendidos. 
Para quem sentir saudade do seu gi-

bi, basta ir à F1 que eles estarão lá." 
Texto Coletivo F2TB 

"Preparar o sebo foi legal e emoci-
nante porque nos divertimos muito fa-
zendo. Mas, também, foi difícil e traba-
lhoso. Tivemos que somar à beça e fa-
zer várias outras contas para saber dar 
troco. Trabalhar com dinheiro foi super, 
hiper, mega divertido. 
No dia, fazer o sebo, foi meio confuso 

e também trabalhoso, tivemos que que-
brar a cuca fazendo as contas de cabe-
ça, mas foi muitíssimo irado, divertido, 
empolgante e sensacioanal." 

Texto coletivo da F2TA 

F2TB NA PEREIRINHA 
"A F2TB foi passear na Pereirinha 

para entregar, de presente, um jogo que 
produziram para a Feira Moderna. Nes-
se jogo, os participantes precisam des-
cobrir e encaixar os bichos exatamente 

Na feira das F3 No sebo de gibis 

coral. Apreciaram a apresentação de 
"Há dez mil anos atrás", do Raul Seixas, 
e entregaram os cartazes com as pes-
quisas dos personagens da música às 
turmas de F4 e F5. Foram, ainda, ao 
sebo de gibis das F2. Animados, com-
praram vários gibis (dinheiro de brinque-
do) e puderam vivenciar, brincando, as 
ações de compra, venda, fazer e rece-
ber o troco. 
Com a "compra", faremos um acervo 

de gibis que acompanhará a turma ao 
longo dos anos. 

SISTEMA MONETÁRIO NA F1M 
As crianças estão se aproximando de 

algumas regras do sistema monetário. 
Esta semana, fizeram uma brincadeira 
com dinheirinho sem valor. Cada grupo, 
usando revistas, montou uma loja e atri-
buiu preços aos produtos. Depois, brin-
caram de ir às compras e, manipulando 
notas de 1, 5 e 10 reais, se arriscaram a 
fazer o troco. Todos foram convidados 
para o Sebo da F2M, na semana que 
vem, quando esse aprendizado vai ficar 
ainda mais gostoso. No dia do sebo, 
que terá encarte promocional, poderão 
compartilhar esse aprendizado. 
Na festa de fim de ano, as crianças 

vão dançar sem sapatos. Por isso, não 
se preocupem em procurar sandália de 
couro! 
As pastas de artes que não foram de-

volvidas no início do semestre devem 
ser trazidas, vazias, até quarta-feira, 



no ambiente em que vivem. 
A turma escolhida para receber o jo-

go foi a do Coração, pois tem duas ir-
mãs de alunos da nossa turma. Todos 
puderam brincar um pouquinho com o 
jogo e entender como ele funciona. 
No final da visita, fomos surpreendi-

dos com uma refrescante surpresa. Sor-
vete de flocos para todos! 
Foi muito legal, além de ter sido uma 

ótima oportunidade para alguns alunos 
da F2TB conhecerem a famosa Pereiri-
nha!" 

Texto coletivo 

NOTÍCIAS DA F2M 
Semana dura para a criançada. Está 

tudo pronto para recebermos a 
"freguesia" para o sebo de revistinha na 
próxima semana. Até uma logomarca foi 
criada para cada banca. 
Enquanto esperam o grande dia, nos-

sos pequenos comerciantes se envol-
vem em produções de Artes. Uma delas 
foi interferir com desenhos e coloridos, 
ampliando uma cena de fotos tiradas 
por eles na Floresta da Tijuca. 

LUCRO OU PREJUÍZO? 
Este foi o assunto da semana nas F3. 
Depois das compras na CADEG e da 

feira de sexta-feira, as turmas pararam 
para calcular gastos e receitas para 
descobrir se tivemos lucro ou prejuízo. 
Depois da contagem do dinheiro e de 

fazerem muitos cálculos, ficaram felizes 

com o resultado. Tivemos lucro! 
A F3T fez uma votação para definir o 

que seria feito com o dinheiro. Uma noi-
te dormindo na escola foi quase unani-
midade, mas diante da impossibilidade, 
ficamos com a segunda opção. Com 
esse dinheiro iremos à Cobal fazer no-
vas compras. Vamos comprar sorvete e 
outros ingredientes para o preparo de 
deliciosos sundaes! 

BANHO DE FLAUTA 
As F3 e F4 se esbaldaram com a lim-

peza de suas flautas. Como o calor era 
muito, as crianças aproveitaram para se 
refrescar com um banho de mangueira. 
Uma delícia! 

JÚLIO VERNE 

"Depois de dar a volta ao mundo nu-
ma leitura emocionante e muito interes-
sante, finalizamos o livro de Julio Verne 
passando pela Inglaterra, França, Itália, 
Índia, China, Japão e Estados Unidos. 
Recomendamos a todos o livro em que 
Fíleas Fogg percorre o globo terrestre 
em 80 dias, acompanhado de Faz-tudo, 
Aúda e Fix." 

Texto coletivo (F5MA) 

A F5MB também terminou a leitura 
de "Viagem ao Centro da Terra" com 
um gostinho de vitória! Depois de viver 
tantas aventuras com os personagens 
Professor Lidenbrock, Áxel e João, foi 

uma festa ler em conjunto última frase 
do livro. 

FILOSOFANDO 

A F5T conheceu a Alegoria da Caver-
na usando duas linguagens diferentes: 
um trecho de Platão e a versão em qua-
drinhos de Mauricio de Sousa. A reali-
dade e a sombra, a imagem que temos 
de nós mesmos e a que os outros têm 
de nós foram tema de nossa conversa. 
Quando estudamos o verbo "ser", 

descobrimos que na Gramática, pelas 
mãos de Lobato, também cabem algu-
mas reflexões filosóficas. E é refletindo 
e trabalhando com os verbos e suas va-
riações que vamos chegando ao fim dos 
estudos gramaticais deste ano. 
O último empréstimo da biblioteca foi 

comemorado com criativas propagan-
das sobre os livros lidos. Verdadeiros 
publicitários mirins em ação. 

Fim da viagem com Julio Verne Banhos nas flautas 

  8   GUILHERME ROHEN DE Q C. LEAL   F1T 
  8   DIANA RODRIGUES V MILMAN          AUX 
  8   DORA BUARQUE DE HOLLANDA       F5T 
  8   NATALIA FARROCO LAZOSKI            PRO 
10   JOÃO PEDRO L DE S T FEVEREIRO F1M 
10   CLARA MANZO FRANÇA MENDES    F2M 
10   FRANCISCO DE ABREU LIMA            TCM 
13   ARTUR LOBAO DE MELO                    F1T 
 

Aniversários 
de 7 a 13/12/2009 


