
minou?! Ainda teremos mais um dia 
com nossas crianças! Na próxima se-
gunda-feira, aguardamos a todos para 
nos despedirmos com abraços aperta-
dos e com o desejo de que todos apro-
veitem as férias e voltem com as energi-
as renovadas para mais um ano de mui-
tas aprendizagens. Às famílias, agrade-
cemos a confiança e a parceria em todo 
este processo. 

PLANTÃO 
Na próxima terça-feira faremos o Plan-

tão da Pereirinha, entre 8h e 12h30.. 
Quem ainda não fez seu agendamento-
poderá fazê-lo até a próxima segunda-
feira com Vivi e Andrea, na secretaria. 

PARA TODOS 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

Sábado e domingo de muita emoção! 
Queremos parabenizar a todos, crian-
ças, professores, auxiliares e pais pelas 
festas do último final de semana. Nos-
sas crianças esbanjaram alegria, com-
petência e solidariedade com os que 
apresentam dificuldades. Os pequenos 
furos passaram despercebidos no meio 
de tanta alegria. 

Agradecemos a todos pelo esforço, 
carinho e dedicação para que chegás-
semos a essa construção coletiva e, em 
especial, aos pais de Quinto Ano da tar-
de, que nos surpreenderam com uma 
calorosa homenagem. A eles, que serão 
os pioneiros do novo segmento que i-
nauguramos em 2010, prometemos nos 
manter perseverantes e empenhados 
na construção de um espaço pedagógi-
co de qualidade, que busque a forma-
ção de pessoas mais sensíveis e justas, 
que possam contribuir para transformar 
o mundo em que vivemos. 

FÉRIAS E VOLTA ÀS AULAS 
Desejamos a todos boas festas e um 

período de férias que possa trazer des-
canso, alegria, prazer e tudo de bom de 
que estiverem precisando. Durante esse 
tempo, estaremos por aqui com obras 
de manutenção e aquisição de materiais 
e equipamentos que possam preparar o 
espaço para receber nossas crianças 
para mais um ano de muitas realiza-
ções. A secretaria estará funcionando, 
apenas na Capistrano de Abreu, de 9h 
às 15h. A Direção estará de plantão 
nesse mesmo horário. 

A volta às aulas será logo depois do 
Carnaval, dia 22 de fevereiro. O Informe 
de abertura, com a justificativa do Proje-
to, a lista de material e a apresentação 
da equipe pedagógica deverá ser publi-
cado, no "site", no máximo até o dia 20 
de janeiro. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Riua Marques, 19                                     

SEGUNDA-FEIRA TEM MAIS! 
E vocês pensam que o ano letivo ter-
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tras turmas, celebrando este ano tão 
bom e repleto de aprendizados. 

PÃO BORBOLETA 
As crianças da Turma da Borboleta 

vivenciaram os últimos dias de aula com 
muita alegria. Terça-feira, Flávia, mãe 
do Fernando (TBM), trouxe um lanche 
especial: o "Pão Borboleta". Quando 
entraram na sala, nossos pequenos 
sentiram um aroma diferente e comen-
taram: "Que cheirinho bom!" Sentada à 
mesa com a turma, Flávia compartilhou 
histórias de sua infância e nos contou 
que esse pão foi o seu lanche da escola 
a vida toda, em Carangola, e que seu 
pai, todas as manhãs, acordava bem 
cedinho e caminhava até muito longe 
para buscá-lo, fresquinho. Nossas crian-
ças deliciaram-se com o pão borboleta 
e, brincando com a imaginação, trans-
formaram-se em lindas borboletas. 

ARCO ÍRIS DE FÉRIAS 
As crianças da Turma do Arco-Íris 

fecharam o semestre conhecendo um 
pouco da história da Floresta da Tijuca. 
Revisitaram o tempo dos reis e rainhas, 
conhecendo D. Pedro II, que cuidou da 
Floresta depois que ela foi destruída 
pela exploração da madeira e pelas 
plantações de café. Também fizeram 
uma retrospectiva do ano vendo as fo-
tos e os vídeos do grupo. Todos perce-

LIVROS DA BIBLIOTECA 
Ainda há tempo para conferir se al-

gum livro ficou esquecido em casa. As 
devoluções são importantes para que 
possamos organizar o acervo, definir 
reposições e novas aquisições para 
2010. 

DESPEDIDA DA LUA 
Os "dragões mágicos" chegaram mui-

to animados à escola na segunda-feira. 
Havia até quem quisesse voltar ao tea-
tro para mais uma apresentação. Todos 
curtiram e se envolveram com a festa, 
embarcaram na história, cantaram e fi-
zeram uma linda e animada apresenta-
ção. A semana foi cercada de emoção 
com a despedida da Flora que, vai mu-
dar de cidade. Seus pais prepararam 
um lanche bem gostoso para que nossa 
pequena se despedisse de todos. 

EM GRANDE ESTILO! 
A Turma do Jabuti viveu os últimos 

dias do ano letivo em clima de muita 
brincadeira e alegria. A festa do pijama 
foi uma grande farra. Vestidas com seus 
pijamas e usando seus travesseiros, as 
crianças deitaram em colchonetes para 
ouvir histórias e ainda prepararam um 
lanche gostoso, com direito a bolo e lei-
te com Nescau. Nessa última semana, 
aproveitamos para tomar banho de chu-
veirão e brincar com os amigos das ou-

beram o quanto haviam crescido, brin-
cado e aprendido nesse tempo feliz que 
passaram juntos na escola. 

FESTA À FANTASIA 
Para festejar um ano de muitas a-

prendizagens importantes e alegrias, a 
Turma do Sol se divertiu na festa à fan-
tasia que preparamos. No salão, sele-
cionamos o repertório de músicas prefe-
ridas e, com muita animação, dançamos 
a valer e brincamos de estátua, uma 
das brincadeiras preferidas. No final, 
nos deliciamos com um lanche muito 
gostoso! 

O FIM E O COMEÇO 
Foi um tempo de muitas e considerá-

veis vivências, que teve seu início na 
pré-história e culminou com reflexões 
sobre o modo de vida no futuro. Tempo 
de crescer, aprender, se relacionar... 

Fechamos um ciclo com a Turma do 
Tigre, nos despedindo deste ano esco-
lar com brincadeiras e atividades livres, 
saudosos e felizes, prontos para as me-
recidas férias. 

ÁGUA DE CHUVA?! 
"Queremos banho de chuveirão!" Gri-

tava, em coro, a Turma da Chuva. Nada 
melhor do que um banho refrescante 
para comemorar o final de um ano ma-
ravilhoso, vivido intensamente por todos 
nós. E foi assim que celebramos tantos 
momentos significativos e especiais. 

MUITA DIVERSÃO! 
A Turma do Coração curtiu bastante 

seus últimos dias de escola. Não falta-
ram jogos e brincadeiras, músicas e his-
tórias e o delicioso banho de chuveirão. 
Com as bacias, e muita alegria, a crian-
çada se divertiu a valer! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
Os três dias de aula da próxima se-

mana terão uma programação muito 
especial. 

Segunda-feira - Lançamento da revis-
ta em quadrinhos para as F3 e F4. Os 



pais estão convidados. Turno da manhã 
às 8h. Turno da tarde às 17h. Cada alu-
no receberá um exemplar e os originais 
estarão em exposição. 

Gincana do Inglês para as F5, de 
12h10 às 12h50. 

Terça-feira - Premiação do torneio de 
queimado. O time campeão terá uma 
surpresa especial! 

Quarta-feira - Cinema especial e ba-
nho de chuveiro na Pereirinha. Pedimos 
às crianças venham vestidas com roupa 
de banho, por baixo do uniforme, e tra-
gam também uma toalha pequena na 
mochila. 

Além desses destaques, muitas ou-
tras brincadeiras como a Caça ao Te-
souro. 

DIVISÃO DE TURMAS 
O Segundo Ano, depois da Pereiri-

nha, tem sido um significativo momento 
de ingresso na escola. Como muitas 
creches e pré-escolas só oferecem es-
colaridade até o Primeiro Ano, existe 
uma grande procura por vagas. Só po-
demos atender a essa demanda de dois 
em dois anos, devido a nossas limita-
ções de espaço. Em 2010, estamos re-
cebendo 25 alunos novos que formarão, 
junto aos nossos alunos de F1M, duas 
novas turmas de F2M. Acolher os que 
estão chegando, com atenção e cari-
nho, além de se responsabilizarem pela 
transmissão da rotina, hábitos e cultura 
de nossa escola é sempre uma boa o-
portunidade de aprendizagem para os 
que já estão conosco há mais tempo. É 
lógico que seremos criteriosos e muito 
cuidadosos nessa divisão do grupo, ten-
tando preservar laços de afeto e amiza-
de, mas vamos, também, pensar em 
formar grupos operativos que possam 
ser favorecidos pela experiência da di-
versidade. Nesse processo, crianças e 
professores estão sendo ouvidos. 

Para a formação das duas turmas de 
Sexto Ano, o caminho é inverso. Esta-
mos transformando as três turmas exis-
tentes em duas que, a pedido dos pais, 
funcionarão no turno da manhã. 

As siglas que saíram no último boleto 
de cobrança, ainda não significam abso-
lutamente nada. Todas as crianças fo-

colher uma palavra significativa do tra-
balho da F2TB neste ano. 

"Matemática; Projeto; Tempo; Flores-
ta; Mata Atlântica; Ser Vivo; Época Me-
dieval; Bichos; Feira Moderna; Aprendi-
zagens; Dinheiro; Arrumação; Organiza-
ção; Elementos Não-Vivos; Natureza; 
Revelações; Estudo; Sebo; Ambientes; 
Artes; Leitura; Números; Material; Mate-
rial Dourado; Letra Cursiva; Lua; Lena; 
Mari; Diversão; Silêncio; Amor; Mundo; 
Atlas; Cruzadinha; Caderno; Livros e 
Fábulas." 

Ufa! Quanto trabalho! Quantas apren-
dizagens e quantos momentos maravi-
lhosos e significativos passados juntos! 

MUITAS HISTÓRIAS NA F2TA 
A meninada caprichou na criação das 

últimas histórias do ano. 
A partir de cartões com inícios de his-

tórias da coletânea "A fantástica fábrica 
de histórias para crianças", a turma cri-
ou a beça: um menino que pegou caro-
na com um jacaré e foi parar em New 
York; uma família que encontra um cas-
telo todo feito de chocolate branco; ir-
mãos que se encantam com o álbum de 
fotografias da família; um menino que 
fica amigo de um monstro que encon-
trou num saco de biscoitos; um time de 
futebol que foi levado para Marte; e um 
menino com seu recorde de lançamento 
de bola – ela saiu do Brasil e foi parar 
na Austrália! Os textos estão registra-

ram, provisoriamente, registradas como 
turma F6MA ou F2MA. 

RELATÓRIOS 
Os relatórios de grupo do Ensino 

Fundamental ainda estão em fase de 
revisão. Esperamos publicá-los até o 
fim de dezembro. Acompanhem no 
"site" e tentaremos avisar por "email". 

FIM DO ANO 
"Nós gostamos muito deste ano. Cur-

timos estudar o Tempo e aprendemos 
bastante com a cruzadinha. A casa de 
doces foi muito legal; fizemos quando 
estudamos o conto de fadas de João e 
Maria. O passeio do dia das crianças foi 
o melhor do ano porque foi em um par-
que aquático e tinha um tobogã. O que 
mais aprendemos foi a ler e a escrever 
e isso foi muito legal porque não sabía-
mos ler nada e hoje podemos ler muitas 
coisas diferentes. Aprendemos também 
com a música do Raul Seixas, conhe-
cendo alguns personagens da história. 
Em inglês, gostamos da história do 

Humty Dumpt.y. 
O primeiro ovo chocou, agora esta-

mos preparados para um ano novo!" 
Turma do Primeiro Ovo 

E A EVOLUÇÃO CONTINUA... 
"Nós começamos na Pereirona bem 

ativos e animados com o ano que seria 
muito legal. Chegamos animados com 
as aulas de Inglês e Educação Física e 
notamos, no final do ano, que a Pereiro-
na é um pouco diferente da Pereirinha. 
Aprendemos a ler e a escrever com mui-
ta qualidade e estudamos a origem da 
escrita, os contos de fadas, o espaço e 
os animais do mar. Fizemos novos ami-
gos que gostavam das mesmas coisas 
que a gente e brincamos muito nas ativi-
dade da escola. Vamos mudar de ano, 
fazer novos amigos e vamos ficar com 
muitas saudade da Julia e da Mari!" 

Texto coletivo da Turma da Evolução 

Na segunda-feira a Lia, nossa amiga 
que esteve em Paris e voltará em 2010, 
nos fará uma visita. 

RETROSPECTIVA 2009 
Cada criança da turma teve que es-



dos nos cadernos de Projeto. 

E O ANO NÃO SE ACABOU! 
As turmas de Quinto Ano estão viven-

do uma situação inédita! É a primeira 
vez que temos aulas depois da “festa de 
encerramento”. Então, o que está acon-
tecendo é o seguinte: todos estamos 
incorporando, ao nosso cotidiano, várias 
falas da peça “O homem que roubava 
horas”! Com isso, estamos tendo a o-
portunidade de aproveitar um pouqui-
nho mais os personagens e o texto tão 
trabalhados. Até o título da música de 
Assis Valente, "E o mundo não se aca-
bou", entrou na brincadeira, dando o 
nome à notícia! 

FELIZ ANO NOVO 
A F4T se despediu do ano com um 

lanche coletivo, um animado amigo o-

culto e com a confecção de uma colori-
da árvore de natal desejando a todos 
muitas felicidades em 2010. 

DE TODOS 
PARA O NATAL  
DAS CRIANÇAS DO INCA 

Estamos realizando uma campanha 
para arrecadar brinquedos. O intuito é 
fazer uma visita ao INCA e distribuir os 
brinquedos às crianças carentes que 
são atendidas pela Instituição. Traga  
um brinquedo. Juntos podemos levar 
alegria àqueles que precisam. Iniciativa 
de Gabriela Geluda, mãe da Flora 
(F1M). 

MUTAÇÕES 
Júlia, mãe da Ana Beatriz (F2M) e 

Mariana, mãe da Duda (F3M) e do Ra-
fael (F1M), convidam a todos para co-
nhecerem a nova loja do bairro que a-
briram esta semana: "Mutações", uma 
proposta de consumo responsável, fun-
damentada em produtos ecológicos, re-
ciclados e sustentáveis, para todas as 
idades. Largo dos Leões, 81, loja C. 

CAPOEIRA 
Patrícia, mãe da Teresa (F5T) avisa 

que a Associação de Capoeira Angola 
Mestre Marrom abrirá novas turmas de 
capoeira, no espaço de dança Tápias, 
Rua São Clemente, 409, às 3ª e 5ª fei-
ras, de manhã 9h30 às 10h10 (turma 
até 12 anos) e à tarde 15h às 15h40. 
Tel: 2526-2666 / 2286-2648. 

21  PAULA DE MATOS P LACOMBE        AUX 
21  SOFIA MADUELL V KISCHINHEVSKYTBT 
22  MARIA STOCKLER CARVALHOSA   F2TA 
22  IGNACIO MOURA HUE                      F5MA 
25  LEONARDO SKOPINICH MONTEIRO F3M 
26  MARIA ANTONIA P DA SILVA MELLOF4M 
27  GUILHERME MATHIAS GUEDES        TAT 
27  ANTONIO BRANCO D AVELLAR       F2TA 
28  CAROLINA NABUCO NERY              F5MA 
28  RAFAEL DA NÓBREGA RONDINELLIF2TB 
29  GUILHERME INTRATOR RODRIGUESTCT 
29  MARIANA C DO RÊGO VALENÇA    F5MB 
29  ANGELO RICCETTO                            TCT 
30  PEDRO XAVIER FERREIRA DE SA    F4T 
31  ALICE GUARANÁ T CAVALCANTI      F4T 
31  DIOGO ARIEL DE A BARCELLOS       F5T 
31  ANTONIO FENDT FAJARDO              TBM 
 

  2  FLORA PAULO TETÜ                         F3TA 
  2  NINA PAULO TETÜ                             F3TB 
  4  GABRIEL DIAS VERZTMAN                  EIT 
  6  LUANA STAUFFER BALDACCI          F3TA 
  6  LUCAS GENTIL LEONELI                  F3TB 
  6  OLIVIA SILVA AFFONSO                     F1M 
  6  VICENTE BRONSTEIN BARONE         F2T 
  9  JOSE HERMETO KUBRUSLY              F1T 
10  DANIEL VAN SLUYS ERLICH            F2TB 
10  SEBASTIÃO DE SOUZA                      AUX 
10  VINÍCIUS BRUM TEIXEIRA SOARESF6MA 
12  FLAVIO GOLDMAN THOMPSON      F6MA 
12  VIVIANNE ANTUNES ML CANDIOTA AUX 
13  JOÃO EDUARDO S POLLHUBER        TDT 
13  RODRIGO LUDUVICE ROMANAZZI F2MA 
15  GABRIEL BRAGA GOLDENSTEIN    F3TB 
15  INARA SILVA DE ARAUJO                   F3M 

Aniversários de 21/12/2009 a 28/2/2010 

16   BEATRIZ ALVERCA CAVALCANTI      EIM 
16   FILIPE XAVIER FERREIRA DE SÁ    F3TB 
16   TOMÁS BARTOLOMEU GUIMARÃES  EIT 
17   CATARINA VAREJÃO DE MELLO PAZ EIT 
17   EIKE MARTINS RABELO                     F5M 
17   GIOVANNA CARVALHO MONTEIRO  F5T 
17   JOSÉ DE M TELLES DE MIRANDA     F4T 
17   MARIA EDUARDA LAZOSKI RAMOS F5M 
17   RODRIGO INTRATOR JUPPA               EIT 
18   LITO KEMPER S DE ALBUQUERQUE F4T 
18   RAFAEL OBÓN ECHAVARREN           EIM 
19   FRANCISCA PAZ I GIACOMINI           F4M 
20   DENISE BARROS DE A MORAIS        PRO 
20   MARIA TERESA MOURA                      DIR 
21   TOM CAZÉS DE BARROS                     EIT 
23   ANA CAROLINA P C GALLINDO         F4M 
23   BRENNO ROSA RODRIGUES          F2MA 
24   AURORA MüLLER G PESSOA             EIM 
26   ANA HERMETO KUBRUSLY             F6MA 
28   BENTO DIAS MENDES                      F2MA 
29   LETÍCIA QUEIROZ MACHADO             EIT 
29   LUIZA DE ABREU COTRIM                  EIM 
31   ANA LUISA T PORTO ALEGRE         F3TB 
 

  1   CARINA MONTEIRO SAMAO              AUX 
  2   YURI PRINZAC NACHT                         EIT 
  4   LUIZA LUBIANA ALVES                       F4M 
  5   CAROLINA P DE C COSTA               F6MA 
  7   ANA GUIMARÃES FLEXA RIBEIRO    EIM 
  7   ANTONIO SERAFIM PERES             F2MA 
  7   MANOELA MARINHO REGO               PRO 
  7   TATIANA GRINBERG LIMONCIC       F3TA 
  8   LUÍSA LUNIÈRE JEFFERSON           F3TB 
  8   PEDRO PORTO SILVEIRA                    EIT 
  8   ÚRSULA MOREIRA  DE SOUZA          EIM 

  9   MARINA ROCHA LOPES                      F5T 
  9   NINA NEVES LOBATO                         F1M 
10   RAQUEL LIBORIO ROCHA                  PRO 
12   BRUNA DE ARAUJO BRAGA            F2MA 
12   LOLA FIUZA DA CUNHA                       F4T 
12   NINA NEDER DE LIMA                      F6MA 
13   LARA DA PIEVE DA SILVA PRADO      EIT 
13   PEDRO GALVAO DE  PERPETUO      F4T 
14   CECILIA ROSA NACHBIN                     EIM 
14   IAN MAGALHÃES MOURA DUARTE   F2T 
14   LORRANA RODRIGUES                    F2MA 
14   MANUELA DA ROCHA BARROSO      EIM 
14   PEDRO LEON MARTINS                      EIM 
14   PEDRO MANOEL ALVES NABUCO    F4M 
15   PEDRO DE A MACEDO RODRIGUES F5T 
16   ANDRE MOURA STEINBERG ZIN    F2MA 
16   DIOGO ARANHA GAVINHO                  EIT 
16   FERNANDA CONDE F DE  PINTO      F3M 
16   MIGUEL DE ABREU LIMA                    EIM 
16   PEDRO GRIBEL MANSUR IGREJA  F2MA 
16   SOFIA QUINTAS VILLA ALVAREZ     F3TA 
17   CAROLINA TEIXEIRA M INNOCENZI  EIM 
18   MARINA TEIXEIRA VAISMAN              EIM 
20   DAVI TARDIM ANDA                             EIM 
21   LUIZA MILER SUKMAN                      F3TA 
23   IAN SA FREIRE BIRKELAND                F4T 
25   JOAO LUIZ PENA SANTOS                 PRO 
25   NINO CAVAGNARI MOREIRA               EIT 
27   FELIPE CAPUTI VARELA                   F3TB 
27   JEAN PHILIPPE T C DE BEYSSAC     PRO 
28   HELENA CAVAZOTTE MORENO         EIM 
28   IURI TAMAIO DE BRITTO                    F1M 
28   MARIANA DE ARAUJO FIORE            PRO 
28   PEDRO DE ANDRADE CASCARDO    EIM 


