
muitas brincadeiras. No pátio, a farra envol-
ve corridas, e o Lobo Mau e a Chapeuzinho 
Vermelho enchem nossos pequenos de ale-
gria. Na biblioteca, folheiam os livros, escu-
tam histórias, vestem fantasias e dançam. O 
lanche é a hora em que todos se encontram, 
compartilham alguma guloseima e vão se 
reconhecendo como grupo. Na sala de artes 
a mistura de tintas desperta a curiosidade de 
todos. 

Pouco a pouco, se apropriam da nova 
rotina e, motivadas a explorar os espaços, 
ampliam as possibilidades de expressão. 

TURMA DA BICICLETA 
Turma da Bicicleta foi o nome que a TBM 

escolheu. Depois de verem fotos da cidade 
de Bremen e de refletir sobre o que existe 
em uma cidade, as crianças sugeriram diver-
sos nomes, dentre eles bicicleta, carro e ár-
vore. Com uma diferença pequena de votos, 
bicicleta foi o vencedor. 

Para enriquecer nossa pesquisa sobre um 
dos personagens de “Os Músicos de Bre-
men”, recebemos a visita de Nietzsche, o 

PARA TODOS 
CAMPANHA DA BIBLIOTECA 

Ouvindo histórias, lendo para os amigos, 
comentando as leituras de casa vivemos 
muitos momentos de prazer, muitas conver-
sas sobre a importância dos livros e a função 
das bibliotecas. Os empréstimos semanais e 
a implantação de novos procedimentos de 
controle e cuidado já estão sendo colocados 
em prática. 

Na Pereirinha, para a formação do hábito 
da devolução, passaremos a anotar, nas a-
gendas, no início de cada semana, os es-
quecimentos. No Ensino Fundamental, por 
sugestão das crianças, lançamos um concur-
so para escolha de um nome para a nova 
bilblioteca, agora com mais espaço e melhor 
equipada. É uma boa oportunidade para ho-
menagearmos alguma personalidade repre-
sentativa. 

Aproveitamos para lembrar da contribui-
ção anual e publicar os endereços das livra-
rias onde estão as listas: 

Livraria Malasartes, no Shopping da Gá-
vea, Livraria Ponte de Tábuas, Jardim Botâ-
nico, 585 e Livraria do Solar, www.
livrariadosolar.com.br. 

EMBARQUE E DESEMBARQUE 
Concordar sobre a necessidade de res-

peitar algumas regras para o bem da coletivi-
dade é fácil, mas praticá-las... 

A calçada em frente à escola deveria es-
tar reservada para embarque e desembar-
que. Quem vai se ausentar da direção não 
deveria parar em frente à escola. Os trans-
portes que atendem às crianças têm, invaria-
velmente, precisado parar em fila dupla, o 
que, além de colocá-las em risco, impede o 
trânsito. Não seria uma boa oportunidade de 
aprendizagem, para quem está estudando 
formas mais positivas de intervir e se relacio-
nar com a cidade, ter o bom exemplo dos 
adultos? 

Além da mudança de hábitos, o que mais 

pode ser feito por todos nós? Precisamos 
buscar soluções para os problemas de trân-
sito que temos causado à nossa vizinhança. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

COM VOCÊS, A TURMA DO JACARÉ! 
Depois de uma conversa sobre os lugares 

da cidade que as crianças gostam de fre-
quentar, listamos com a TAT nomes possí-
veis para a turma. Tentamos com essa ativi-
dade provocar alguma relação entre a esco-
lha do nome com o tema do projeto institu-
cional. Mas não teve muito jeito. Dentre os 
lugares selecionados apareceu o zoológico 
e, também, o nome de alguns animais. E 
como não podia deixar de ser, depois da e-
norme paixão despertada pelo "JACA", per-
sonagem querido por todos e que tem nos 
acompanhando em músicas e histórias, o 
nome Turma do Jacaré foi o mais festejado! 

NOVO TEMPO 
As crianças da TAM começam a descobrir 
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Visita de Nitzsche, o gato de Theo. 



Pedimos aos pais que nos enviem caixas 
vazias (de leite, pasta de dente, fósforos 
etc.) para uma atividade de artes. 

O BONDE DA HISTÓRIA 
A Turma do Bonde embarcou no "bonde 

da história" para conhecer um pouco do Rio 
antigo. Com a contribuição de algumas crian-
ças que já trabalharam com o tema, nos re-
metemos, por meio de imagens e com muita 
imaginação, a um tempo em que os transpor-
tes existentes eram apenas carroças ou bon-
des de tração animal. Depois, vimos os pri-
meiros bondes elétricos e também fizemos 
contrapontos entre o Rio antigo e o atual. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

REUNIÃO DE PAIS 
Segunda-feira, faremos, às 18h, uma reu-

nião com os pais dos alunos novos de F2, 
F3, F4 e F5. Às 19h30, para todos os pais de 
F1. Nosso objetivo, além de apresentar os 
aspectos mais significativos da proposta pe-
dagógica, é criar um espaço para esclarecer 
dúvidas sobre a rotina e funcionamento da 
escola. Ao final da segunda reunião, às 21h, 
o Com&junto, coral de pais e amigos da Sá 
Pereira, fará uma breve apresentação dando 
boas vindas aos que estão chegando. 

Todos estão convidados. 

DE OLHO NA AGENDA 
Nas últimas semanas anotamos, com as 

crianças, os horários das aulas nas agendas. 
O material é fundamental para uma boa par-
ticipação. Pedimos a colaboração dos pais 
orientando as crianças que ainda não têm 
autonomia para a tarefa de criar uma rotina 
de organização da mochila. 

Algumas dicas: 

Para as aulas de Música de F3, F4 e F5 
as crianças precisam trazer seu instrumento, 
flauta ou pandeiro, e a pasta do Coral, onde 
também guardamos as partituras, que deve 
ser trazida pelas F4 e F5 no dia do Coral. 
Para os que aprendem flauta, o livro "Vamos 
tocar flauta doce?" não pode ser esquecido. 
Para as F2, pedimos um saquinho com ziper 
que será colocado na pasta "leva e traz" pa-
ra separar as partituras das outras tarefas, 
ajudando na organização e conservação do 
material. 

Para as aulas de Expressão Corporal e 

gato de estimação do Theo. Ele e sua mãe 
nos contaram sobre os hábitos e característi-
cas do bichano que, de tão mansinho, saiu 
de sua casinha para que as crianças lhe fi-
zessem carinho. 

TURMA DA PRACINHA 
Numa votação animada a TBT escolheu 

seu nome: Turma da Pracinha! Para come-
morar faremos, segunda-feira, um passeio, a 
pé, até a pracinha do Largo dos Leões. 

Apreciamos, no telão, imagens de diver-
sas praças da nossa cidade, com suas está-
tuas, fontes e monumentos que encantaram 
a todos. 

PAISAGEM DANÇA! 
Na aula de Expressão Corporal, a Turma 

da Paisagem experimentou pequenas se-
quências coreográficas. Para auxiliá-la na 
compreensão e memorização dos movimen-
tos, Roberta fez uso de imagens e ações 
como "abraçar o mundo", "buscar as estre-
las", entre outros. Tudo isso ao som de José 
Wisnik e Caetano Veloso, responsáveis pela 
trilha sonora do espetáculo Onqotô, do Gru-
po Corpo. A criançada dançou e curtiu bas-
tante! 

SE ESTA RUA FOSSE MINHA 
Embalados pela canção “Se esta rua fos-

se minha”, as crianças da Turma da Rua 
“ladrilharam” pequenas tiras de papel com 
lantejoulas e papéis picados. Num segundo 
momento serão acrescentados ao trabalho 
elementos do universo urbano. Para enrique-
cer a discussão, pedimos aos pais que aju-
dem a registrar com fotos, desenhos, textos 
ou listas, a seguinte questão: O que vejo da 
minha janela? A tarefa segue pela agenda e 
deve ser entregue até a próxima quarta-feira. 

RECONHECENDO A CIDADE 
As crianças da Turma da Tinta têm desco-

berto suas afinidades e fortalecido seus vín-
culos. A leitura de histórias vem reunindo 
seus interesses. Aproveitamos essa curiosi-
dade para conhecer a história da Bruxa Vita-
lina, de Márcia Frazão, onde uma vovozinha 
muito simpática, da cidade grande, ensina 
magias e antigos saberes às crianças. Os 
passeios da bruxa, ilustrada e colorida com 
humor por Mariana Massarani, levaram as 
crianças a relacionar os lugares frequenta-
dos por ela com os já conhecidos como far-
mácias, padarias e supermercados. 

Educação Física precisam de calça ou ber-
muda que não impeçam os movimentos; pa-
ra a Educação Física / Pereirão é indispen-
sável o uso de tênis. 

MÚSICA E DANÇA NA CIDADE 
Nas atividades artísticas escolhemos a 

rua, a arte urbana como foco. Em Música, 
estamos iniciando um trabalho inspirados 
pela pesquisa de Murray Schafer sobre 
"paisagens sonoras". Qual o som da cidade? 
É possível fazer música com os sons urba-
nos? Apreciaremos músicas de composito-
res que desenvolveram trabalhos a partir 
dessa proposta além de criarmos um reper-
tório de canções que tenha a cidade como 
motivação. Em seguida pretendemos realizar 
um trabalho mais elaborado incluindo pes-
quisa, registro e edição de sons das redon-
dezas da escola. 

Nas aulas de Expressão Corporal, cheias 
de estilo e atitude, nossas crianças têm pes-
quisado sobre a Street Dance. Começamos 
a estudar a origem desse movimento e des-
cobrimos que engloba muitos estilos como o 
Funk, break e hip hop. A pesquisa foi intro-
duzida por vídeos, leituras e movimento cor-
poral. As crianças tiveram oportunidade de 
experimentar alguns, sentindo a batida no 
corpo, aprendendo a se soltar com a música, 
numa dança vigorosa e cheia de desafios. 
Algumas viradas, giradas e pisadas já foram 
incorporadas como base para uma coreogra-
fia. Além disso, garantimos improvisos coleti-
vos e uma brincadeira circular de “roubar a 
dança” do amigo. 

MOVIMENTANDO-SE NA CIDADE 
Na F1T, desenhamos e pintamos o mapa 

do Rio de Janeiro e as crianças falaram dos 
seus trajetos cotidianos e quais as formas de 
transporte utilizadas. José disse "Sou ecoló-
gico, só ando a pé ou de bicicleta". Até o fim 
da semana, ocuparemos nosso mapa preen-
chendo, com desenhos, lugares apontados 
pela turma. 

MAPA DA CIDADE 
Para esquentar as conversas sobre o pro-

jeto institucional, a F1M preparou um mapa 
da cidade do Rio de Janeiro, traçando o seu 
contorno em um grande papel. Depois, as 
crianças desenharam suas casas e os trans-
portes que utilizam para ir à escola. Posteri-
ormente, esses elementos serão fixados no 
mapa, identificando os bairros onde residem. 



Tem sido uma alegria compartilhar com os 
amigos as informações sobre onde moram. 

JOGOS E CIDADES 
Na F2T achamos uma maneira bem diver-

tida de falar sobre as cidades. Vamos cons-
truir jogos de trilhas, uma sobre a nossa ci-
dade grande, o Rio, outra sobre uma diverti-
da cidade imaginária e a última sobre uma 
misteriosa cidade do futuro. Através de dis-
cussões sobre o que encontramos na nossa 
cidade, fomentando a imaginação com a len-
da de Atlântida e um pequeno vídeo do de-
senho dos Jetsons, traçamos paralelos entre 
as três cidades trilhas e, aos poucos, seus 
elementos estão surgindo para compor es-
ses jogos de percurso. 

Tem sido bem divertido! 

NA TRILHA DA CIDADE 
A F2MA passou a semana se dedicando à 

construção de duas trilhas que foram batiza-
das como Cidade Universal e Cidade da A-
ventura. Depois de muitas conversas sobre o 
que é fundamental em uma cidade, listamos 
o que gostaríamos que tivesse nas nossas 
trilhas. Ilustramos, criamos os obstáculos e 
as ajudas, fizemos a sequência numérica e 
agora estamos na etapa de montagem. As 
crianças estão ansiosas para jogar e se di-
vertir com esse jogo que foi elaborado com 
tanta dedicação e que gerou tantas discus-
sões sobre da vida na cidade grande. 

SAUDADE DA MADAME MIZU 
As crianças da F2MB acompanharam, 

apaixonadas, a leitura em capítulos do livro 

podem não ser tão urbanas assim. Alguns 
lugares não urbanos têm trabalhos diferen-
tes das cidades. Por exemplo: tirar leite da 
vaca, plantar alimentos, dar banho no por-
co..." 

Quantas dúvidas no ar! Teremos muito 
tempo para conhecer áreas urbanas e rurais, 
cidades grandes e pequenas e entender o 
que é "Da aldeia à metrópole". 

NOSSO RIO 
A F3M quer apresentar a nossa cidade. 
"O Rio é uma cidade muito bonita e enso-

larada. Tem muitos prédios, praias, casas e 
carros. A maioria das pessoas trabalha e as 
crianças brincam muito. Nessa cidade tem 
uma das mais lindas florestas do mundo. 

É um lugar que recebe muitos turistas, por 
ser muito bonito. As pessoas moram mais 
em prédios do que em casas. Temos tam-
bém favelas e muitos moradores de rua. 

Os restaurantes são ótimos. Quando está 
sol os cariocas vão à praia e quando chove 
gostam de ir ao cinema. Aqui tem pessoas 
de variadas profissões. Quem não conhece 
o Rio precisa vir visitá-lo! 

Flora, Raphael, Iara e Theo. 

POR QUE UMA CIDADE  
SE TORNA IMPORTANTE? 

As F4 continuaram se aproximando do 
tema “As cidades”, para a escolha do projeto 
da turma, com diversas reflexões. A partir de 
um inventário de cidades que já visitaram, 
desenharam um mapa do Brasil para locali-
zá-las e questionamos: “Por que escolhemos 
esta ou aquela cidade para conhecer? “, “Por 
que algumas cidades ganham destaque e 

F3TA e suas leituras Mapa do Rio, da F1T 

“A Estranha Madame Mizu”. A cada dia, se 
assustavam com as façanhas da bruxa e 
torciam para que a menina Zoé pudesse es-
capar de suas maldades. O final do livro 
trouxe uma grande surpresa para todos e 
deixou um gostinho de “quero mais”. Quem 
quiser reler em casa, o autor é Thierry Lena-
in, Cia das Letrinhas. 

LER É PURA DIVERSÃO! 
"... um livro é parque de diversões cheio 

de sonhos coloridos, cheio de doces sorti-
dos, cheio de luzes e balões..." 

Elias José 
A F3TA está entusiasmadíssima com a 

diversidade de possibilidades sugeridas para 
apresentar os livros da biblioteca aos cole-
gas. Por enquanto, estamos formando os 
grupos e seguindo com nossas leituras. 

Todos estão convidados a compartilhar 
com a criançada! 

DESCOBRINDO AS CIDADES 
A F3TB vem, dia a dia, pensando sobre 

Cidades. Para começar a organizar as idei-
as, criou um texto que ainda renderá muitas 
discussões por conter conceitos que ainda 
estão em construção, como urbano e rural. 

"Estamos estudando vários tipos de cida-
des. Existem cidades com pouca natureza e 
muita poluição; tem cidades no mato com 
muitas árvores e pessoas naturebas; cida-
des pequenas e cidades grandes. Às vezes 
chamamos as cidades do mato de cidades 
pequenas, mas nem sempre é assim. Perce-
bemos que algumas cidades pequenas têm 
muita poluição e algumas cidades grandes 



outras não?", “Por que uma cidade se torna 
importante para um país?”, "Que cidades 
vocês acham que têm importância para a 
história do Brasil?" É daí que pretendemos 
tirar as primeiras cidades que vão ser estu-
dadas em seus variados aspectos. E vocês, 
já pensaram sobre isso? Que cidades esco-
lheriam? 

ARQUIVO DE IMAGENS DAS F4 
Estamos começando a construir um arqui-

vo com imagens de cidades visitadas pelas 
crianças. Pedimos que enviem por email pa-
ra f4m@sapereira.com.br e f4t... fotos tira-
das nas viagens da família. Selecionem e 
escrevam o nome dos lugares para uma a-
presentação na turma. Vai ser uma viagem e 
tanto! 

QUANTAS DIFERENTES CIDADES! 
As aulas de Projeto, na F5T, ganharam 

um sabor especial com alguns textos literá-
rios que tratam do tema Cidades. De Ruth 
Rocha, destacamos "Uns pelos Outros" e 
"Uma história de Rabos Presos". Também 
assistimos ao Filme "Chocolate" e nos sur-
preendemos com o contexto da cidade e 
com as diferentes situações de exclusão e 
preconceito. Foi uma oportunidade e tanto 
para pensarmos na desafiadora questão: "A 
quem pertence uma cidade?" e, especial-
mente, cuidarmos de nossas relações, de 
nossas atitudes. 

DUELO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 
As F5 foram personagens de um duelo 

emocionante nas aulas de Matemática: Cal-
culadora X Cálculo Mental. 

A hipótese inicial que a maquininha seria 
mais rápida, foi derrubada depois que as 
turmas viram as operações propostas! 

Foi muito importante a constatação de 
que a agilidade, a memória e os conheci-
mentos adquiridos são tesouros valiosos! 

O próximo passo é descobrir a hora e o 
lugar adequados para usar a calculadora! 

MINHA PERIFERIA, NOSSA PERIFERIA 
As crianças da F5M acham que têm muito 

que conhecer do Rio de Janeiro “até conhe-
cemos várias coisas, mas ainda é muito pou-
co”. É com essa disponibilidade que estamos 
apostando nas atividades de sensibilização 
para uma pesquisa mais fundamentada nos 
interesses desse grupo. Foram incumbidos 
de olhar com carinho para a cidade e identifi-

car o que lhes causa tristeza, alegria, perple-
xidade, susto, medo, admiração e mais um 
tanto de sentimentos e emoções. Foi uma 
semana de muita reflexão. As imagens que 
selecionaram trouxeram as favelas para o 
centro do debate, falamos sobre o precon-
ceito e o desconhecimento que temos sobre 
essa realidade. Para desfazer algumas idei-
as sobre essa outra realidade, vimos o vídeo 
"Minha Periferia", de Regina Casé, na comu-
nidade do Dona Marta. As crianças ficaram 
muito envolvidas com o que o vídeo traz de 
revelação. 

Estamos esperando os cadernos de proje-
to encapados na terça-feira! 

CORPO E MOVIMENTO NAS F6 
A Educação Física vem com uma nova 

proposta, surpreendendo um pouco sobre 
essa "disciplina escolar". 

Nos primeiros encontros conversamos 
sobre as aulas, levantamos as atividades 
que irão praticar, falamos sobre o desenvol-
vimento do corpo, a relação do corpo com o 
crescimento das Cidades e o estilo de vida 
que o homem vem assumindo. 

Planejamos misturar às propostas de ati-
vidade física algumas reflexões sobre seden-
tarismo, obesidade infantil, cooperação. 

Na segunda semana, as turmas trouxe-
ram breves pesquisas sobre diferentes es-
portes. Foi muito produtivo, pois justamente 
comemorávamos o aniversário da cidade. É 
impossível esquecer o fato de que morar na 
“Cidade Maravilhosa” é um convite para os 
esportes e atividades físicas. 

Mas, em vez disso, estamos ficando cada 
vez mais parados e sem disposição. Por que 
será? 

Começamos um bate papo sobre seden-
tarismo... então vamos nos exercitar! 

ROTINAS NUMA GRANDE CIDADE 
Nas aulas de Inglês os alunos da F6 le-

ram um texto sobre a rotina de um menino 
que vive em uma grande cidade e identifica-
ram semelhanças e diferenças com suas 
rotinas, como os meios de transportes utili-
zados para irem à escola, os engarrafamen-
tos que enfrentam, os problemas com a pon-
tualidade, com a segurança... 

Os engarrafamentos - "traffic jams" - apa-
receram na rotina de muita gente por aqui. 

Será que esse é um problema sem solu-

ção? 

COM A LUPA NA MÃO,  
DE OLHO NA CIDADE! 

Após muito debate nas aulas de Ciências 
nas F6, uma turma apresentou para a outra 

as diferentes caixas criadas. Viram a impor-
tância do método científico para a realização 
de um experimento e compreenderam quan-
to o olhar investigativo diante de um fenôme-
no desconhecido será fundamental nas nos-
sas aulas. 

Agradecemos aos pais a ajuda e o envol-
vimento valiosos nesse pontapé inicial! 

Agora usaremos esse mesmo olhar para 
observar quais os problemas da nossa cida-
de. Cada criança tem a tarefa de observar, 
na próxima semana, no trajeto casa - esco-
la - casa, um problema que chame a aten-
ção. Com o levantamento de informações 
discutiremos suas causas, consequências e 
as possíveis soluções. Onde será que en-
tram as Ciências aí? 

15   AISHA ROCHA COENTRO                  TDM 
15   FERNANDA DO N CARVALHO           AUX 
15   JOÃO SOARES CAMINHA                    TAT 
15   MARIA LUIZA DE SOUZA BRAKARZ   TAT 
17   CLARA LESSA PINTO                       F6MB 
18   MARIA LUISA LOPES CHEUICHE       F2T 
20   MARINA INTRATOR JUPPA               F3TA 
20   PEDRO SANCHES KURTZ                F6MB 
20   VICENTE C M GREENHALGH           F2MB 
21   SOFIA STEIMAN TEIXEIRA COSTA   TDM 
 

Aniversários 
de 15 a 21/3/2010 


