
macio e observamos a maneira como anda. 
Na aula de Expressão Corporal, as crianças 
imitaram o gato e, devidamente maquiadas, 
assistiram a um trecho do musical "CATS", 
trazido pela Roberta. Atentos, todos obser-
varam os movimentos dos bailarinos para 
experimentar a dança. Na próxima terça-
feira vamos ao "pet shop" da Cobal para co-
nhecer os produtos e serviços que a loja ofe-
rece a esse animal. (fotos no “site”) 

PAISAGEM NA PRAÇA PARIS 
Assim que as crianças da Turma da Pai-

sagem chegaram à Praça Paris, fizeram uma 
caminhada para apreciar o lugar. Observa-
ram as árvores, as esculturas, o lago e fize-
ram um delicioso piquenique. Por fim, dese-
nharam ao ar livre, como alguns pintores 
fazem em Paris, na "Praça dos Artistas". 
(Fotos no "site") 

VOCÊS PREFEREM O CINZA? 
A Turma da Tinta vem se aproximando da 

arte do grafite. As crianças conheceram al-
gumas obras de Banksy e dos gêmeos pau-
listas, Otávio e Gustavo. Descobrimos, entre 

PARA TODOS 
FERIADÃO 
Nosso próximo informe, 622, circulará no 

dia 30/4. Os feriados de quarta-feira, Tira-
dentes, o de sexta, São Jorge, com a quinta-
feira enforcada deixam a próxima semana 
muito pequena. Comunicações importantes 
serão feitas pelas agendas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

VISITA DO GARI 
As crianças da Turma da Vassoura fica-

ram muito contentes com a visita de Derme-
val, que envolveu a criançada com o seu 
sorriso e simpatia. Apresentou suas ferra-
mentas de trabalho e logo nossos pequenos 
experimentaram empurrar o carrinho, varrer 
com suas vassouras e compartilharam com 
ele uma boa faxina no pátio. Foi um encontro 
alegre que despertou a curiosidade e o inte-
resse das crianças em ver o gari em ação. 
No dia 29, quinta-feira, vamos passear na 

Praça Paris, um lugar em que é frequente a 
presença de garis. Aproveitaremos para fa-
zer um piquenique no gramado, em um lan-
che coletivo. 

PASSEIO NA LAGOA 
A Turma do Jacaré foi à Lagoa Rodrigo 

de Freitas. Lá, vimos um peixe fora da água, 
ele estava morto. Depois, fomos conversar 
com o pescador que se chamava Valter. Ele 
mostrou a tarrafa e falou que na lagoa não 
tem tubarão nem jacaré, mas que tem muito 
peixe. Também andamos até o heliporto, 
mas não tinha nenhum helicoptero, só lá no 
céu. Depois, nós voltamos de ônibus para a 
escola. O passeio foi muito legal! (fotos no 
“site”) 

Texto Coletivo. 

BICICLETA EM PARIS 
"Esta semana, Stéphane, pai da Sophia, 

veio aqui na escola mostrar as fotos da via-
gem que fez a Paris com a Sophia e a mãe 
dela. Nós vimos fotos da torre Eiffel, da So-

phia pequena e aprendemos a cantar uma 
música em francês que se chama "Frère Jac-
ques". Nós gostamos muito da visita dele". 
(fotos no “site”) 

Turma da Bicicleta. 

O QUE HÁ? 
A partir do livro “Vamos ver o que há por 

debaixo da cidade”, de Herman e Nina Sch-
neider, as crianças da Turma da Rua estão 
discutindo questões como para onde vai o 
cocô da privada; como a água chega na tor-
neira da nossa casa; como a eletricidade 
chega às nossas casas. Assistimos, tam-
bém, a uma animação produzida pela CE-
DAE chamada “O caminho das águas”, que 
mostra, de forma lúdica, como é feito o trata-
mento das águas. 

MIAU 
A Turma da Pracinha passou a semana 

dedicada ao gato. Na visita do gatinho da 
Lia, muito manso e até um pouco assustado, 
ele nem mostrou as suas garras. Medimos o 
bichano da cabeça ao rabo e descobrimos 
que ele tem 80 cm. Acariciamos o seu pelo 

Informe Semanal nº 621 
16 de abril de 2010 - Ano XV 

 

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 

Dermeval, nosso velho amigo, em visita à Turma da Vassoura (mais fotos no “site”) 



As ruas se encheram de água parecendo 
uma piscina, a Lagoa transbordou, na praia 
de Copacabana o mar invadiu a areia e on-
das chegaram a até cinco metros!(...)” 
 

Mas a nossa discussão ainda não aca-
bou. O que precisamos fazer para evitar tra-
gédias como essa? O que nós podemos fa-
zer para trazer a alegria de volta para a nos-
sa cidade? 

PASSEIO DIVERTIDO 
Devido às fortes chuvas, o bondinho de 

Santa Teresa não estava funcionando. Por 
isso, o passeio da Turma da Estrada mudou. 
Fomos ao Outeiro da Glória avistar, lá de 
cima, a nossa cidade. 

"Passeio Divertido 

“Nós pegamos o ônibus da escola e des-
cemos na Glória. Lá, pegamos o bondinho e 
fomos até o Outeiro da Glória. Fomos ao 
pátio da igreja, corremos bastante e, lá de 
cima, vimos a ponte Rio-Niterói, o aeroporto, 
a Baía de Guanabara, um navio, enfim, a 
cidade quase toda. 

Depois, descemos e fomos lanchar e brin-
car na pracinha e andamos até a estação do 
Metrô. Foi muito legal andar no Metrô com a 
turma toda. 

Depois, saltamos em Botafogo, pegamos 
o ônibus e chegamos na Escola Sá Pereira. 

Ufa! Foi muito divertido!" 
Texto coletivo 

CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS 
Nas aulas de Teatro, propusemos aos 

alunos de F2 que criassem uma cena. A pro-
dução precisaria ter um início, um meio, e 
um final. No início, uma apresentação dos 
personagens: quem são, onde estão, o que 
fazem e quais seus objetivos. No meio, o 
momento em que o conflito aparece, a pro-
blemática da história, o que atrapalha a traje-
tória dos personagens. No fim, a solução do 
conflito, chegando ao desfecho. As crianças 
estão sendo incentivadas a criarem essas 
histórias coletivamente, cada aluno cria um 
pedacinho e, depois, se diverte ao elaborar 
imagens corporais que representem cada 
um desses momentos. 

SAMBA 
Vocês sabem o que é SAMBA? 
A F2T conversou sobre soluções susten-

táveis para o trânsito na cidade. Descobri-
mos a Solução Alternativa para Mobilidade 
por Bicicletas de Aluguel, que já estão circu-
lando por alguns lugares da cidade. Essa 
bicicleta de aluguel tem suporte para artigos 
pessoais, buzina tipo campainha, sinalização 

tantos muros pintados, um com característi-
cas bem marcantes que, além da pintura, 
trazia uma pergunta e uma resposta: “Vocês 
preferem o cinza? Nós não.” Isso nos fez 
lembrar a música Gentileza, de Marisa Mon-
te, que temos cantado na escola. Nela, a 
cantora faz um protesto ao fato de suas ins-
crições nos muros da cidade terem sido pin-
tadas de cinza. Esse graffite nos levou a al-
gumas conversas sobre o cinza nos mu-
ros.“Cinza é uma cor triste. Nós não a prefe-
rimos porque já conhecemos a arte do grafit-
ti, que é mais alegre e deixa a cidade mais 
colorida”. (fotos no “site”) 

GANHANDO O MUNDO 
A Turma do Bonde passou a semana en-

tre a preparação e a expectativa do início de 
uma jornada de viagens. 
Com os passaportes prontos, a idéia é 

ganhar o mundo conhecendo um pouco da 
cultura e dos meios de transportes de dife-
rentes cidades. A primeira parada será São 
Francisco, EUA, para conhecermos seus 
famosos bondes. 
Quem tiver algum material ou objeto so-

bre esse lugar, será bem vindo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

PASSEIOS 
Fazem parte de nossa proposta e ocupam 

um lugar de relevância, possibilitando uma 
aprendizagem rica e significativa num cená-
rio sempre relacionado ao projeto de pesqui-
sa da turma. Sendo assim, logo que os pro-
jetos começaram a esquentar, foram plane-
jados e agendados. Infelizmente, diante dos 
problemas na cidade, alguns precisaram ser 
reformulados e outros adiados. 

UM RIO QUE CAIU DO CÉU 
Depois dos dias sem aula, as crianças da 

F1T voltaram querendo falar sobre os mo-
mentos difíceis que a cidade passou: 
 

“(...) Na segunda-feira à noite começou a 
chover muito forte e não parou até a terça... 

refletiva e espelho retrovisor. Nas estações, 
os painéis são alimentados por energia so-
lar. A F2T torce para a moda pegar, pois se 
pegar, iremos diminuir as emissões de car-
bono e melhorar a fluidez do trânsito. 
Pensando nisso, as crianças deram algu-

mas sugestões: 
 

"As pessoas devem andar mais de bicicle-
ta e por isso devem construir mais ciclovias" 

Rafaela 

"Cuidar bem do planeta e colocar os gru-
pos em um carro só." 

Paulo 

"O governo podia fazer mais transportes 
coletivos e mais arrumados" 

Lia 

FORMANDO 10 
A F2MB está pensando em diferentes ma-

neiras de formar 10. Fizemos diversas pro-
postas com esse desafio e um dos jogos que 
mais empolgou a turma foi o Jogo da Memó-
ria de 10, em que o par de cartas é formado 
quando a soma dos números é 10. 

ADOÇÃO DE LIVROS 
As F2 já escolheram os livros que vão 

adotar para ler e pesquisar: "Como seria sua 
vida na Idade Média", de Fiona Macdonald e 
"O Rei Artur e os cavaleiros da Távola Re-
donda", de Sir. Thomas Malory, da série Re-
encontro Infantil, ambos da editora Scipione. 

REUNIÃO DE PAIS DE F3 
Confirmamos as reuniões para o dia 26 

de abril. F3TA às 18h, F3M às 18h30, F3TB 
às 19h30. 

PAISAGENS BRASILEIRAS 
Para o projeto sobre as paisagens urba-

nas e rurais, que as crianças das F3 já estão 
pesquisando, adotamos os livros "O Surfista 
e o Sertanejo", de Ricardo Dreguer, e 
"Cultura da Terra" de Ricardo Azevedo, am-
bos da Ed. Moderna. 
Esses textos trazem muitos dos costu-

mes, do ambiente físico e narram o encontro 
de pessoas que pertencem a localidades 
bem diferentes. 
Passeio adiado; as notícias sobre o aces-

so ao Mirante Dona Marta, não são boas. 
Alguns trechos do caminho estão obstruídos. 

ARTES NA ESCOLA 
Nas últimas semanas as crianças das F3, 

F4, F5 e F6 vêm criando e executando inter-
venções dentro da escola, pequenas e gran-
des obras que, de alguma forma, alteram o 
cotidiano das pessoas que passam por elas. 
Nesta semana, algumas foram colocadas em 



seus lugares despertando a curiosidade da 
molecada. 
Ainda temos muito trabalho pela frente. 

Enquanto isso, ajudem na conservação para 
que durem. Em breve a escola estará reche-
ada de surpresas! (fotos no “site”) 

"POESIA FORA DA ESTANTE" 
Ainda em ritmo de Manoel de Barros, as 

F4 assistiram ao filme "Só dez por cento é 
mentira", ouviram e leram suas poesias e 
prepararam um mural pela candidatura de 
seu nome para a nossa Biblioteca. Até o "O 
Globo", em sintonia conosco, trouxe na capa 
do segundo caderno uma reportagem com o 
autor que conquistou nosso coração. 
Lembrem-se! O título desta notícia é o 

nome do livro que adotamos para leitura em 
sala. (fotos no “site”) 

IDIOLETO MANOELÊS 
As crianças da F4T brincaram com o idio-

leto Manoelês e inventaram frases. 
 

"Faço absurdez com um lindo passarinho 
azul." 

"Eu desaprendo com as borboletas." 
Glória, Bento B. e Bento G. 

"Sou um desherói honesto." 
Lola, Clarisse, Lito e Ian 

"Tudo é desimportante." 
"Inutilezas é tudo o que eu tenho." 

Tomaz, Manuela, Rafael e Luis 

"O encurtamento da vida, vai ficando cada 
vez maior." 

"Eu sou melhor em dessaber do que em 
saber." 

Matias e Pedro Galvão 

"Quando o sol nasce tira as machucadu-
ras da criança." 

xão." 
Duda, João, Julia e Dora 

"Preconceito é como avaliar um livro ape-
nas vendo a capa."  

Francisco, Pedro A e Pedro W 

"Há vários tipos de preconceito, como et-
nia, língua, sexo, religião etc... mas o pre-
conceito é se antecipar, criando algo contra 
o que você não conhece sobre uma pessoa 
ou situação." 

Alice M, Helena, e Alice G 

PRÁTICAS DE LEITURA NA F5M 
Para compartilhar as leituras preferidas da 

criançada da F5, combinamos que leriam 
trechos dos seus livros preferidos. Foi uma 
variedade de estilos e temas, desde piadas a 
diários com direito a trechos decorados e 
ensaiados. A professora também trouxe o 
seu preferido do momento: "No Olho da Rua: 
Historinhas Quase Tristes", de Georgina Da 
Costa Martins. 
Nesse clima literário iniciamos a leitura de 

"Emília no País da Gramática", entendendo 
que aprendemos muito lendo qualquer tipo 
de livro. E Gabriel completa dizendo que os 
livros não têm idade, a gente escolhe porque 
gosta e que isso não depende da idade. 
Contribuindo para a escolha do nome da bi-
blioteca da escola, a turma produziu carta-
zes, caricatura, esculturas, poesia, música e 
uma carta com informações sobre o Montei-
ro Lobato. 

O QUE É QUE O LOBATO TEM? 
Estudar gramática a partir de "Emília no 

país da Gramática" é o desafio do Quinto 
Ano. Na F5T começamos a leitura e as a-
postilas de estudo dirigido já estão saindo... 
Como as crianças não tinham passado por 

Turma da Estrada a caminho do Outeiro da Glória (mais fotos no A participação das F6 no Coral 

Pedro Couto, Francisco e José. 

"O desherói não salva as pessoas, salva 
as palavras." 

João w. e João Pedro 

"Eu voltei pra casa com iluminuras do 
sol." 
Maria Luiza, Clara, Bruna Zobaran e Teresa 

"Em um arco-íris sem fim vai crescendo a 
desimportância das coisas." 

Bruna M e Giovanna 

BIBLIOTECA 
As crianças de F4 levaram o livro com 

que contribuíram para a biblioteca para ler, 
produzir uma resenha e apresentá-lo aos 
amigos. Depois disso, antes de ir para a Bi-
blioteca, vão ficar uns dias circulando entre 
as F4. 

DEFINIÇÃO BEM BOLADA 
As crianças da F5T fizeram, no caderno 

de projeto, uma coleção de definições para a 
palavra preconceito, tema inerente ao proje-
to de estudo que em breve será anunciado. 
A partir de tais definições e da leitura de 
"Mania de Explicação", de Adriana Falcão, a 
meninada criou suas próprias definições: 
 

"O preconceito leva a nossa mente a uma 
prisão. Quando o preconceito é relacionado 
a outras pessoas, pode magoá-las. E quan-
do nós não sabemos nos controlar podemos 
até machucar e inclusive matar." 

Bia, Miguel e Antonia 

"Preconceito é um dicionário que você 
cria com uma definição errada de algo ou 
alguém que você não conhece." 

Luiza, Giovanna e Juliana 

"Preconceito é quando deixamos os olhos 
decidirem ao invés do coração e da refle-



uma experiência mais formal de leitura do 
autor, foi preciso conhecê-lo um pouquinho 
além do que podem assistir nos episódios do 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV. A ideia é 
conhecer a biografia do autor e se aproximar 
desse universo de leitura para favorecer cer-
to encantamento. Alguns olhos começam a 
brilhar e a cesta, organizada com as obras 
trazidas pelas crianças, começa a ser reme-
xida com menos cerimônia e a esvaziar. No 
último empréstimo, só entraram na roda os 
livros do autor! Agora estão empenhados em 
preparar plasticamente, em pequenos gru-
pos, apresentações sobre Lobato. O trabalho 
foi planejado por eles mesmos, como um 
pequenino projeto: esculturas, maquete, li-
vro, galeria de personagens, caricatura, etc. 
Como Lobato compõe o grupo de escritores 
candidatos a dar o nome à nossa Biblioteca, 
vamos expor os trabalhos na escola. 

GENTE GRANDE NO PEDAÇO 
O Coral do turno da tarde ganhou, terça-

feira, 15 integrantes das F6. Estamos ale-
gres com a chegada desses amigos mais 
experientes, amadurecidos, que vieram es-
pontaneamente participar e ajudar. E conta-
mos com seus responsáveis ajudando-os a 
serem pontuais no retorno do almoço, que 
deve ser antes das 13h30, hora que começa 
a atividade. Quanto ao término, às 14h30, 
precisamos ser informados sobre quem virá 
buscá-los. 

GEOGRAFIA NAS F6 
Utilizamos parte de nossa aula para escu-

tar os relatos e impressões sobre os últimos 
acontecimentos em nossa cidade. Todos 
tinham algum caso sobre o ocorrido. 
Concluímos nossos estudos sobre o con-

ceito de paisagem realizando atividades a 
partir da navegação no "site" do Instituto Pe-
reira Passos, onde pudemos observar o pro-
cesso de transformação e humanização das 
paisagens de lugares como Praça XV, Arcos 
da Lapa e Largo da Carioca. Todos ficaram 
impressionados como, num período de apro-
ximadamente 300 a 400 anos, essas paisa-
gens se modificaram profundamente. 

GEOMETRIA NAS F6 
Iniciamos um trabalho desenvolvendo objeti-

vos relacionados à Geometria. Os alunos fica-
ram bem animados com os assuntos aborda-
dos. Discutimos sobre prismas, pirâmides, cilin-
dro, cone, esfera, retas perpendiculares, oblí-
quas e paralelas... Nas próximas semanas, 
daremos continuidade ao trabalho com a reali-
zação de construções geométricas. 

F6 NA MARÉ 
Na última aula de Projeto as F6 navega-

ram no site do Museu da Maré. Conheceram 
um pouco da história da comunidade e visi-
taram a exposição que combina com o Pro-
jeto de 2009 porque se chama "12 tempos". 
Conheceram as narrativas de seus primeiros 
moradores e que importância têm para o Mu-
seu e para a comunidade. Descobriram que 
o Complexo da Maré não é só violência e, 
vendo as atividades culturais que acontecem 
lá, encontraram o hip-hop e o street dance. 
Logo deu vontade de conhecer esse trabalho 
e mostrar um pouco do que estão construin-
do nas aulas de Expressão. "Será que rola, 
bro?" 

F6 NA GRÉCIA 
Em seus estudos sobre as Antigas Civli-

zações, as F6 vão ler dois livros de aventu-
ras. A F6MA deve comprar o "Diário de Pilar 
na Grécia", de Flavia Lins e Silva, da Zahar 
(vejam no Informe o convite para o lança-
mento) e a F6MB "Odisséia", contada por 
Ruth Rocha, da Companhia das Letrinhas. 
Planejamos começar no dia 3 de maio. As 

livrarias Malasartes e Ponte de Tábuas fo-
ram avisadas sobre a adoção. 

DEPOIS DAS PRIMEIRAS ALDEIAS 
Nas aulas de História das F6, depois de 

conhecermos o processo de sedentarização, 
o aprimoramento das ferramentas, o desen-
volvimento das técnicas agrícolas e o surgi-
mento das primeiras aldeias, iniciaremos o 
estudo da Mesopotâmia, região de funda-
mental importância histórica por sua diversi-
dade de povos e culturas. 

DE TODOS 
LANÇAMENTOS ESPECIAIS 
Tom Midani (F2MB) e sua avó, Vera Pe-

restello, convidam para o lançamento do li-
vro "Histórias mágicas para netos incríveis 
ou Histórias incríveis para netos mágicos". 
São histórias gostosas como o colo de vó. 
Dia 27 de abril, a partir das 19h, na livraria 
Argumento, Dias Ferreira, 417, Leblon. 
Flávia Lins e Silva, tia do Matias, da F4T, 

autora do livro "Diário de Pilar na Grécia", 
convida para o lançamento, dia 18 de abril, a 
partir das 16h, na Livraria da Travessa, Av. 
Afrânio de Melo Franco, 290 loja 205 A, Le-
blon. 

AGRADECIMENTO 
É lamentável que pessoas ainda necessi-

tem de caridade para continuar suas vidas 
de modo minimamente digno. Irresponsabili-

dade com os impactos causados no planeta 
associados a políticas públicas que não se 
comprometem com o bem estar efetivo da 
população fizeram uma das situações mais 
tristes que pude presenciar de perto. Muitos 
perderam suas vidas nessa tragédia da últi-
ma semana, entre elas crianças, muitas cri-
anças. Muitas pessoas perderam suas ca-
sas, tudo que haviam conquistado, o rumo, a 
cidadania e a esperança. A escola municipal 
em que trabalho, lugar da libertação do pen-
samento, hoje, serve apenas como abrigo de 
200 pessoas aprisionadas na sua total não-
condição. Vai ser muito difícil recomeçar e 
ter que usar escombros como alicerce. Agra-
deço a todos que corresponderam ao apelo 
e colaboraram com doações, ajudaram a 
amenizar um pouco a dor e fizeram com que 
muitas pessoas não se sentissem tão sós. 
Luciane (professora de Matemática das F6) 

CONSERTANDO 
Luana Stauffer Badacci, aluna da F3TA, 

fez aniversário esta semana, dia 14. Para-
béns! 

POTE PERDIDO 
Não estamos encontrando o pote redon-

do, de plástico azul, da Nina M. (TAM). Infe-
lizmente ele está sem o nome marcado. Pe-
dimos aos pais da Turma da Vassoura que 
verifiquem se não foi, por engano, na mochi-
la de outra criança. 

CASACO PERDIDO 
Tomás (F1m) perdeu um casaco verme-

lho. Está identificado com seu nome. Alguém 
viu? 

19   ELENILDE VIEGAS                              PRO 
19   LILY EXENE M L GRAHAM                  F3M 
20   PEDRO FRANÇA IZIDORO AIRES     F1M 
21   JOAO ALMEIDA WERNECK                 F4T 
22   JULIA ABIB LIMA LEAL                      F6MB 
23   ANDRE SABACK SAINT-CLAIR           F5T 
23   BERNARDO GARCIA THIRÉ                TCT 
23   FRANCISCO GARCIA THIRÉ               TDT 
23   LUISA MALIN MELO                            F3TB 
23   MARINA N DAS CHAGAS                    F4M 
26   BEATRIZ DE A SILVA E SALZ              F1T 
26   CECILIA STOCKLER CARVALHOSA   TDT 
26   GABRIEL RIANI DICKSTEIN              F2MA 
26   SOFIA JUNQUEIRA NAZARETH          TDT 
26   VINÍCIUS COSTA ALVES                     TDT 
28   PEDRO VALENCA REIS                    F6MA 
28   SUELY RODRIGUES DE LIMA            AUX 
30   MIGUEL LEITE GUIMARÃES RÊGO   TAM 
 

Aniversários 
de 19/4 a 2/5/2010 


