
sobre as cores e tamanhos dos jacarés. 
(mais fotos no “site”) 

BICICLETA NA LAGOA 
A Turma da Bicicleta ganhou o livro-

imagem “Na garupa do meu tio”, de David 
Merveille. As peripécias do Senhor Hulot, 
personagem de Jacques Tatit, divertiram 
as crianças que puderam conhecer Paris 
por intermédio das relações afetivas que o 
personagem estabelece entre as pessoas 
e a cidade. Inspirados na história faremos, 
na próxima terça-feira, um passeio à La-
goa. Pretendemos levar alguns velocípe-
des da escola e algumas bicicletas das 
crianças que quiserem trazer para com-
partilhar com os colegas. Como não pode-
mos levar mais de quatro, combinem com 
a professora. O lanche será coletivo. 

A MESMA PRAÇA... 
O mesmo banco, as mesmas flores... 

Animadas com a escolha do nome da tur-
ma, as crianças da Turma da Pracinha fo-
ram, a pé, à Praça do Largo dos Leões. 
Com vassouras, pás e luvas fizeram um 
mutirão de limpeza. Ficaram muito empe-
nhadas em cuidar daquele lugar, tão perto 

da escola, que foi por eles intitula-
do de “nossa pracinha". (Fotos no 
“site”) 
Segunda-feira sentaremos em 
novos bancos e apreciaremos 
um novo jardim. Vamos à Praça 
Paris. O lanche será coletivo. 

PAISAGEM NAS PAINEIRAS 
O passeio da Turma da Paisa-
gem às Paineiras foi muito baca-
na. Já no ônibus, as crianças co-
mentavam sobre as paisagens e 
chamavam a atenção dos profes-
sores para o que viam. Chegan-
do lá, descemos do ônibus e a-
preciamos belas vistas da nossa 
cidade. 
 

PARA TODOS 
EMBARQUE E DESEMBARQUE II 
Nas Tribos, as crianças do Ensino Fun-

damental leram e conversaram sobre a 
matéria Embarque e Desembarque, publi-
cada no informe 616. Mobilizadas com a 
questão, buscam soluções, na medida de 
suas possibilidades, para nos ajudar a 
modificar alguns hábitos. Compromete-
ram-se a criar frases, slogans e desenhos 
para cartazes e murais. Pensamos que 
essa é uma boa forma de tomarem cons-
ciência da necessidade de sermos agen-
tes de transformação desse problema. 
Colocamos, também, no fórum de pais 

e no de alunos, um tópico para ampliar a 
discussão. Contamos com a participação 
de todos! 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

TURMA DA VASSOURA 
Numa conversa descontraída com as 

crianças da TAM, mostramos os nomes 
das outras turmas deste ano e, 
com isso, surgiram algumas su-
gestões: Túnel (Manuela), Gati-
nho (Arthur), Bola (Cecília) e Vas-
soura (João). 
Brincamos com materiais asso-

ciados aos quatro nomes. Depois 
de familiarizadas com os possí-
veis nomes, promovemos uma 
votação que as envolveu nessa 
escolha, tão significativa, por mei-
o de imagens desenhadas no 
quadro. Cada criança, com seu 
dedinho, apontava a preferida. O 
nome vencedor foi Turma da Vas-
soura! 

TURMA DO JACARÉ 
A Turma do Jacaré recebeu a 

visita da "D. Formiguinha" e do seu 
"Jaca". Com os ilustres visitantes (Cida e 
Yanna fantasiadas de jacaré e formiga), 
passamos uma tarde alegre, com muita 
dança e cantoria, e também pesquisamos 
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Sr Jacaré e Dona Formiga visitam a Turma do Jacaré 

escola 



Úrsula 
"Nos telhados" 

Miguel 

A CAMINHO DA ESCOLA 
A Turma do Bonde conheceu o livro "A 

caminho da escola", de Fabia Terni, que 

"Nós vimos o Cristo, favelas, árvores, 
montanhas, carros, o Jockey, a praia, pré-
dios, campo de futebol, casas e ilhas." 
 

Para completar, paramos numa bica e 
molhamos os pés. Uma delícia! (“fotos no 
“site”) 

PASSEIO A PÉ 
A Turma da Rua se interessou muito 

pela história "A Rua de Marcelo", de Ruth 
Rocha, na qual um menino nos conta so-
bre os arredores da rua em que mora. 
Pretendemos aproveitar esse interesse 
para conhecer os arredores da escola. 
Quarta-feira faremos um passeio, a pé, 
em torno do quarteirão. 

PINTANDO O SETE 
A Turma da Tinta tem se divertido com 

as atividades que envolvem cores e tintas. 
Temos explorado esse tema, por meio de 
histórias, músicas, imagens e colocando a 
mão na massa, como fizemos ao preparar 
painéis para a confecção de uma cidade 
utilizando caixas de sucata. 
Nas rodas de conversa, as crianças le-

vantaram alguns lugares onde podemos 
observar marcas de tinta em nossa cidade. 
 

"Podemos ver nas casas" 
Felipe 

"Nas paredes, nos muros e nos carros" 

apresenta personagens de todo o Brasil 
em seu trajeto à escola, utilizando os mais 
variados meios de transporte. 
Depois da leitura, fizemos uma pesqui-

sa para descobrir como nossas crianças 
vão de suas casas até a Pereirinha, o que 
resultou em lindos trabalhos de artes. 
Planejamos para quinta-feira um pas-

seio à casa da Sandra, funcionária da es-
cola, que mora no morro Dona Marta. A 
ideia é andarmos no bonde do plano incli-
nado e conhecer o caminho que ela per-
corre para vir de casa à escola. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

A VIDA NA CIDADE GRANDE 
Nas aulas de Teatro, inspirados no livro 

“Nova York, a Vida na Grande Cidade”, 
com quadrinhos do cartunista americano 
Will Eisner, embarcamos numa pesquisa 
explorando inúmeras situações vividas por 
seus personagens ao se depararem com 
os conflitos, os cheiros, os sons, os espa-
ços e o ritmo agitado da grande metrópo-
le. O contraste entre a vida na cidade e a 
vida no campo também motivam nosso 
trabalho. As crianças criam pequenos en-
redos para cenas de improviso estimula-
das por algumas experiências sensoriais e 

Turma da Pracinha faxina o Largo dos Leões 

Turma da Paisagem nas Paineiras 



outros jogos teatrais. A discussão sobre 
os direitos e deveres de um cidadão tam-
bém fazem parte desse estudo. 

CARIMBOS NA AGENDA 
Como avisamos na reunião de pais no-

vos, as turmas de F2, F3, F4 e F5, a partir 
da próxima segunda, terão sinalizadas em 
suas agendas, através de carimbos, atra-
sos, faltas de material e de deveres de 
casa. A medida não tem nenhum caráter 
punitivo, e pretende ser um recurso de 
auto avaliação e estímulo para a constru-
ção de uma postura de estudante autôno-
ma e disciplinada. 
Nas F1 só iniciaremos essa prática no 

próximo semestre, quando as crianças 
estiverem mais familiarizadas com as de-
mandas do Ensino Fundamental. Nas F6, 
as anotações estão sendo feitas pelos 
professores no diário de classe e nossos 
pré-adolescentes, como gostam de ser 
reconhecidos, estimulados a fazerem suas 
próprias anotações, sinalizações e lem-
bretes em suas agendas particulares. 

PÉ NA ESTRADA 
Depois de uma animada votação, a 

F1M escolheu um nome para a turma. Va-
mos nos chamar Turma da Estrada. 
Aproveitaremos para colocar o pé na 

estrada e conhecer um pouco mais da 

permercados, árvores, água tratada, eletri-
cidade, esgoto, transporte, hospitais e pre-
feitura." 
 

Estamos montando um acervo de jogos 
matemáticos para utilizar em sala. Para 
isso, precisamos de caixas do ovos de 
codorna. 

PROCURA-SE 
Estamos procurando o caderno de de-

senho e o livro de Matemática da Hanah 
(F2MB) e, também, o caderno de desenho 
do Josué (F2MB). Como duas turmas divi-
dem a sala, e a capa dos livros e cader-
nos são todas iguais, pedimos às famílias 
de F2MB e F2T que verifiquem se alguma 
criança levou por engano para casa. 

ARTE URBANA 
Nas aulas de Artes Visuais, as crianças 

de F3, F4, F5 e F6 apreciaram interferên-
cias urbanas que se encontram espalha-
das por diversas cidades do mundo. Con-
versaram bastante sobre o assunto e so-
bre as diferentes técnicas usadas pelos 
artistas. Inspiradas por essa proposta, que 
tanto nos surpreende, nas próximas aulas 
estarão envolvidas na criação de seus 
projetos. Em breve, algumas interferên-
cias farão parte de nosso dia a dia. 

GIBITECA NAS F3 
Vamos reativar nossa Gibiteca? Preci-

samos de revistinhas em bom estado para 
aumentar nosso acervo. As crianças se 
divertem muito com a linguagem dos qua-
drinhos e criam boas parcerias para com-
partilhar as piadas e as aventuras. 

VAMOS VIAJAR? 
Finalmente escolhemos as cidades por 

onde vamos viajar com as F4! Ouro Preto 
e Brasília. Para começar, achamos impor-
tante falar um pouco de Educação Patri-
monial, aprendendo seu conceito e valori-
zando nosso patrimônio cultural: material 
e imaterial, como fonte de conhecimento e 
construção da cidadania. 
Também escolhemos os dois primeiros 

livros de literatura que vão nos acompa-
nhar nessa empreitada: “Mestre Lisboa - 
O Aleijadinho”, de Nelson Cruz, Ed. DCL e 
“Flor do Cerrado: Brasília”, de Ana Miran-
da, Cia das Letrinhas. 
Qualquer material para enriquecer nos-

so trabalho será bem-vindo! 

F3M e os espaços das grandes metrópoles 

nossa cidade e do seu movimento. As cri-
anças estão felizes com o novo nome e 
esperam muitas viagens e aventuras! 

ESCREVER E LER 
Esse é o grande desafio para as crian-

ças de F1. Cada um do seu jeitinho e no 
seu tempo vai percebendo que cabe mais 
uma letra aqui outra ali e descobre cada 
uma de seu nome nas páginas dos livros 
ou nas placas das esquinas. Assim, todos 
vão aprendendo mais uma maneira de 
conhecer e reconhecer o mundo à sua 
volta. No "site", um pouco mais sobre o 
assunto. 

REUNIÃO DE PAIS DE F2 
Dia 5 de abril, segunda-feira, às 18h15, 

quando falaremos sobre as novidades e 
desafios para esse ano e sobre o dia a dia 
da turma. 

TRAÇOS RETOS, QUE DIFÍCIL! 
A F2T enfrentou um grande desafio. 

Tiveram que fazer uma cidade usando 
apenas régua e lápis como instrumentos 
de trabalho. Não podiam fazer nada sem a 
régua. Como foi difícil! Os traços escapa-
vam de seu fio, mas logo tinham que vol-
tar! 
Durante o trabalho realizado na sala de 

artes, as crianças trocavam comentários 
entusiasmadas com a proposta. 
Ficou tão bacana que estamos pensan-

do em usar como capa do caderno de 
Projeto! 

O QUE É UMA CIDADE? 
"As cidades são lugares para morar. 

Existem vários tipos de cidade: cidade pe-
quena, cidade média e cidade grande. E-
xistem cidades bonitas e feias. As cidades 
têm lugares para se divertir, para traba-
lhar, para estudar... Algumas pessoas via-
jam para outras cidades para conhecer 
outras culturas, ir aos museus, explorar 
outras coisas, para visitar as pessoas e 
matar a saudade." 

Texto coletivo F2MB 
Já a F2MA respondeu da seguinte for-

ma a esta pergunta: 
 

"Cidade é um lugar onde as pessoas 
moram, trabalham, estudam, brincam e 
viajam. Achamos que uma cidade precisa 
de escolas, prédios, clubes, pessoas, su-



REESCREVENDO 
As crianças das F4 iniciaram suas pro-

duções de textos e com elas o exercício 
de escrever um rascunho, revisar, para só 
depois registrá-los no caderno. 
Assim, inspiradas no poema de Fátima 

Miguez, "Arquitetura de um novo tempo", 
brincaram com as palavras e soltaram 
seus versos no papel. 
 

Passa tempo da cidade / Cadê as férias? / O 
tempo levou. / Cadê o tempo? / Está na 
vida. / Cadê a vida? / Está na cidade. / 
Cadê a cidade? / Está no mundo. / Cadê 
o mundo? / Está no passado, no presnte e 
no futuro. / Cadê o futuro? / Está na ima-
ginação. / Cadê a imaginação? / Está flu-
tuando na paz. / Cadê a paz? 

Rafael - F4T 
Continuando... 

 

Cadê a continuação? / Está no futuro. / 
Cadê o futuro? / Está no amanhã. / Cadê 
o amanhã? / Está no relógio. / Cadê o re-
lógio? / Está correndo. / Cadê a correria? / 
Está nas Olimpíadas. / Cadê as Olimpía-
das? / Estão no Rio de Janeiro. / Cadê o 
Rio de Janeiro? / Está no Brasil. / Cadê o 
Brasil? / Está no mundo! 

Helena e Letícia - F4M 

NOTÍCIAS DA F5T 
Aos poucos, vamos nos aproximando 

do que desconhecemos em nossa cidade 
ou daquilo que não conhecemos tão bem 
assim - o que, em geral, pode fazer nas-
cer alguns preconceitos. Neste sentido, 
estar mais atento às notícias sobre a cida-
de, ler os jornais e, especialmente esta 
semana, assistir ao vídeo "Minha Periferi-
a", de Regina Casé, no Dona Marta, muito 
nos ajudaram, provocando questionamen-
tos e suscitando boas reflexões. E, por 
acreditarmos na imaginação como fator 
essencial na construção da nossa realida-
de, temos lançado mão da Literatura, bus-
cando alguma variedade de gêneros tex-
tuais para leitura e escrita, nos esforçando 
para entrelaçá-los. 
Ainda sobre Literatura, as crianças co-

meçaram a trabalhar com uma apostila 
que apresenta Monteiro Lobato, que não 
deve sair da pasta. 
Em breve, iniciaremos a leitura de 

"Emília no País da Gramática", que algu-
mas crianças ainda não trouxeram. 

CHOCOLATE 
O que pode caracterizar uma cidade 

além do fato de haver uma prefeitura, uma 
igreja, um hospital? Uma cidade alegre, 
triste, fria, quente, grande ou pequena e 
os sentimentos, que viver nela gera em 
cada um de nós, tem sido assunto de nos-
sas aulas. O filme "Chocolate", de Lasse 
Hallström, ampliou a nossa conversa. Per-
cebemos que uma cidade pode se trans-
formar a partir da ação de algumas pesso-
as e que, com delicadeza e sensibilidade, 
podemos combater a intolerância e o pre-
conceito. As crianças se encantaram e se 
deliciaram com o filme e os chocolates 
que trouxeram. E aprenderam a diferença 
entre uma sinopse e uma resenha crítica. 

MUITAS HISTÓRIAS 
Nas aulas de História da F6, estamos 

debatendo e refletindo sobre as ideias cri-
acionistas e evolucionistas. É preciso es-
tudar a presença do homem na Terra para 
entender como viviam nossos ancestrais. 
Nosso próximo ponto será o estudo dos 
povos nômades e sedentários. Para che-
garmos ao tema do projeto Cidades, preci-
samos saber como surgiram as primeiras 
aldeias. 
Em breve iniciaremos o estudo das civi-

lizações da Antiguidade, começando pela 
Mesopotâmia, pelo Egito e, depois, pela 
Grécia.  

AVALIAÇÕES DE MATEMÁTICA 
Avaliar não é uma tarefa fácil! Buscan-

do a melhor maneira de realizar essa tare-
fa, decidimos funcionar da seguinte ma-
neira: após cada objetivo visitado, faremos 
uma avaliação formal, um teste, como o 
que realizamos esta semana. A aula se-
guinte será planejada em função dos re-
sultados revelados nesses exercícios. Al-
guns precisarão ainda da ajuda da profes-
sora, outros terão a oportunidade de trei-
nar mais de forma mais autônoma. 
Mas não só de testes será composta a 

avaliação, por isso todo mundo precisa 
ficar ligado nas tarefas de casa e partici-
par das propostas em sala! 

LUGAR E PAISAGEM 
Concluímos nossas atividades sobre o 

conceito de lugar, requisito básico da ciên-
cia geográfica. Na sala de computadores, 

com o “Google mapas”, descobrimos que 
o lugar em que vivemos pertence a outros 
espaços mais amplos (rua, bairro, cidade, 
estado, país, continente, mundo). Pesqui-
sando o local de origem dos produtos que 
consumimos em nossas residências, des-
cobrimos que os lugares mantêm relações 
uns com os outros, não estão isolados. 
Com o poema "O açúcar", de Ferreira Gul-
lar, aprofundamos esse entendimento. 
Divididos em grupos que foram organiza-
dos de acordo com o bairro onde cada 
aluno mora, traçamos os mapas mentais e 
organizamos nossas percepções espaci-
ais sobre o lugar onde vivemos. 
Iniciamos as atividades sobre o concei-

to de paisagem e, para realizar o dever de 
casa, os alunos deverão acessar o site da 
escola e observar 22 fotos que estão dis-
poníveis no link “Trabalhos de Geografia”. 
O caminho para chegar até as fotos é: site 
da Escola Sá Pereira<Das turmas<F6MA 
ou F6MB<Trabalhos de Geografia. 

PROJETOS DAS F6 
Depois de fazer o levantamento de inte-

resses, as turmas de sexto ano escolhe-
ram os projetos que pretendem estudar no 
semestre. A F6MB vai se dividir em dois 
temas de pesquisa: Tecnologia e Cultura. 
A F6MA entre Cultura e Cidades com His-
tórias Interessantes. 
Nos próximos encontros as turmas co-

meçarão a definir as perguntas que irão 
nortear seus estudos estabelecendo um 
recorte mais preciso para o tema. 
Em breve, compartilharemos suas es-

colhas para que todos possam colaborar 
com materiais e sugestões. 

22   MARIA ISABEL D SOARES GATTI       F2T 
22   TOMÉ DE MIRANDA T DE MIRANDA  F1T 
23   ELEONORA ACOSTA MANELA        F6MB 
23   JOAO PEDRO CAMPOS VELEDA      F5M 
24   CLARA PEREIRA S GOLDENSTEIN    F1T 
24   DAVI MOSÉ ROCHA                             F1T 
24   MARIA RITA ABREU M DE MORAIS   F4M 
24   VINÍCIUS CARNEIRO DE FARIA          F2T 
25   CLARA VILLAS BÔAS C RIBEIRO       F2T 
25   GABRIEL VILA MAIOR TEIXEIRA        F2T 
25   LOURENÇO BRUM T SOARES            TCT 
25   MATEUS DE OLIVEIRA GOMES       F2MA 
28   ANDRE GUILHERME C SANTOS      F3TB 
28   ARTHUR RAEDER C NOGUEIRA       TDM 

Aniversários 
de 22 a 28/3/2010 


