
artes, a turma apreciou a bandeira do Bra-
sil e fez uma colagem utilizando suas for-
mas geométricas, ao som do refrão: "sou 
brasileiro, com muito orgulho, com muito 
amor..." 

Pedimos aos pais que ainda não envia-
ram a pesquisa que foi pedida que não 
deixem de o fazer até a semana que vem. 
As crianças têm curtido muito mostrá-las 
aos amigos. 

FUTEBOL NA PRACINHA 
A Copa da Pereirinha mobilizou muito a 

Turma da Pracinha. Foram diversos jogos 
e brincadeiras, momentos de confraterni-
zação que envolveram a todos em dispu-
tas acirradas e muita alegria. As vuvuze-
las e tambores acompanharam os gritos 
de guerra das torcidas! 

O Brasil, sua bandeira e suas cores 
também foram tema de trabalhos de arte, 
confeccionados com capricho pelos pe-

PARA TODOS 
HORÁRIO ESPECIAL 

Na próxima sexta-feira, dia de jogo do 
Brasil, o turno da manhã sairá às 10h e o 
da tarde chegará às 14h. Nos dois turnos 
teremos lanche e recreio. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

RUMO À TAÇA! 
A semana da “Copa Pereirinha” foi mar-

cada por muita diversão! A alegria de nos-
sas crianças esteve estampada em suas 
atitudes, gestos e expressões durante to-
dos os jogos. Entre risos e alguns chori-
nhos, naturais à dificuldade de perder, as 
crianças cantaram, animadas, os gritos de 
guerra de suas equipes - Azul, Verde e 
Amarela - criados com o Jean nas aulas 
de Música. Vejam as fotos de nossos jo-
gadores mirins no "site". 
 

“Azul é cor do céu 
Azul é cor do mar 
Está escrito nas estrelas 
Que é o Azul que vai ganhar!” 
 

“Amarelo é ouro 
Amarelo é sol 
Dribla um 
Chuta a gol 
Balançando o lençol!” 
 

“Verde é a floresta 
Não vou engolir sapo 
Bola pro mato 
Pra ganhar campeonato!” 

VERDE E AMARELO 
Aproveitando o envolvimento das crian-

ças da Turma do Jacaré com a Copa da 
Pereirinha, nossos pequenos jogadores 
prepararam tintas com as cores da ban-
deira e pintaram em camisetas de papel. 
O resultado desse trabalho estará no mu-

ral de entrada na semana que vem. Rumo 
ao hexa!! 

MAQUETE DA CIDADE 
Para ilustrar e pensar sobre as diferen-

ças e semelhanças entre o meio rural e o 
urbano, a Turma da Bicicleta recebeu a 
visita da Raquel, mãe do Davi (TBM), que 
é arquiteta urbanista e veio fazer, com as 
crianças, uma maquete da cidade. Para 
isso trouxe fotos e desenhos de praci-
nhas, plantações, edifícios, fazendas e 
destacou alguns elementos que fazem 
parte ou não do "diálogo" entre o campo e 
a cidade. Dessa forma lúdica, o grupo fi-
nalizou suas pesquisas sobre o tema. 

BANDEIRAS DO BRASIL 
Para aproximar a Turma da Vassoura 

da Copa da Pereirinha, temos motivado 
nossos pequenos por meio de jogos, brin-
cadeiras e atividades plásticas. Na sala de 

Informe Semanal nº 628 
18 de junho 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 

Na Copa da Pereirinha (mais fotos no site) 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                 

COPINHA 
Durante os últimos Pereirões, as crian-

ças de F1 a F5 se divertiram disputando 
os jogos. Os gols foram motivo de alegria 
ou de frustração para as torcidas organi-
zadas. Algumas finais serão semana que 
vem. 

COPA DO MUNDO 
As matérias de jornal sobre a Copa do 

Mundo, além de familiarizar a Turma da 
Estrada com o texto jornalístico, vem dan-
do oportunidade às crianças de produzi-
rem seus textos a partir das informações 
disponíveis. Um de nossos objetivos é que 
exercitem a escrita de forma prazerosa e 
contextualizada com o tema que as está 
instigando. Além disso, nossos torcedores 
utilizaram diferentes técnicas de arte para 
compor lindos trabalhos sobre o futebol e 
se esbaldaram participando de jogos no 
Pereirão. 

JUNHO MOVIMENTADO NA F1T 
O final do semestre está chegando com 

muita agitação. Esta semana, assistimos 
ao filme “A corrida maluca” e nossos alu-
nos inventaram e desenharam modelos 
criativos, interessantes e engraçados de 
meios de transportes. 

Depois dos primeiros meses de maior 

quenos torcedores. 

PAISAGEM DE CHUTEIRA 
As crianças da Turma da Paisagem an-

dam tão motivadas pela Copa que blusas 
da seleção e chuteiras passaram a fazer 
parte do nosso dia a dia. Futebol é assun-
to para as rodas e tema para muitos traba-
lhos de artes, confeccionados com capri-
cho pelos pequenos torcedores. A nossa 
"Copinha" tem feito tanto sucesso quanto 
a oficial, e também é motivo de orgulho, 
empenho, torcida e vibração dos jogado-
res mirins. 

TORCEDORES ANIMADOS 
Numa divertida integração entre as tur-

mas da Rua e da Tinta, nossos pequenos 
se empolgaram e disputaram espaço para 
receber uma tatuagem, com motivos de 

Copa, pintada pelo Raoni durante os pá-
tios. Com isso, vão conhecendo as cores 
das bandeiras de outros países e se apro-
ximando, cada vez mais, desse grande 
evento! (mais fotos no site) 

BONDE DA PESQUISA 
Pais e filhos da Turma do Bonde se 

empenharam na produção da pesquisa 
sobre a Copa do Mundo. Na escola, cada 
criança apresentou a sua, contando como 
havia sido feita e sobre suas descobertas. 

Tantas foram as informações que resol-
vemos criar um bolão entre as turmas do 
Bonde e da Paisagem para o primeiro jo-
go do Brasil. 

Infelizmente, nem as crianças nem os 
professores acertaram o palpite do placar 
e o "prêmio doce" ficou acumulado para o 
próximo jogo. 

Para aqueles que não fizeram a pesqui-
sa ainda há tempo. 

dedicação às atividades de leitura e escri-
ta, inauguramos nossa caixa de proble-
mas. Muitas respostas para a pergunta: O 
que é um problema? Todos têm demons-
trado grande interesse pela leitura de gi-
bis. Para montar uma gibiteca na sala, 
contamos com colaborações. A prepara-
ção da Festa Junina já começou. 

AU REVOIR, TIO BOBI E TIO BETO 
Na semana que vem, Tio Bobi e Tio 

Beto se despedirão da F1M, quarta-feira, 
e da F1T, quinta-feira, acompanhando-o 
até o aeroporto onde embarcará de volta a 
Paris! Deixarão saudades. Nesse dia o 
lanche será coletivo.  

MUITOS ASSUNTOS 
A semana da F2T foi recheada de as-

suntos! Voltamos à nossa rotina, depois 
dos esforços para a festa pedagógica. Em 
matemática, curtimos um novo jogo, Bata-
lha da Composição, onde aprendemos a 
formar diferentes números com uma quan-
tidade de algarismos: o maior número 
possível, o menor, o maior número par, 
ímpar, etc. Com ele conhecemos algumas 
regularidades do nosso sistema numérico. 

O dia do jogo do Brasil também foi bem 
animado, com futebol no Pereirão com a 
torcida de verde e amarelo, cornetas e 
gols. 

Demos continuidade ao Projeto e vimos 
como, desde a Idade Média, a pechincha 
era válida nas feiras livres. As crianças 

Professora Maria Inês, avó do Vitor, na F2MB 



acharam a palavra engraçada, mas já po-
dem ir à feira e negociar o preço das fru-
tas e legumes. 

ARRAIÁ MEDIEVAL?! 
Cavaleiros, damas, costureiras, cozi-

nheiras, ferreiros e trovadores já estão em 
clima de São João! Durante a semana, as 
crianças da F2MAcantaram e dançaram a 
Ciranda de Tarituba na aula de Expressão 
Corporal. Numa aula muito divertida, rapi-
damente aprenderam os passos. Na aula 
de música, continuamos no mesmo ritmo 
e, munidos de agogôs, tambores, tambo-
rins e chocalhos tocamos a levada da ci-
randa, sob orientação do João. 

Nas próximas semanas, continuaremos 
os estudos sobre as cidades medievais, 
mas já com um pezinho no arraiá. 

VISITA NA F2MB 
Recebemos uma visita muito especial: 

Maria Inês, avó do Vítor, professora de 
História, veio nos ensinar sobre a Idade 
Média. Algumas descobertas: (fotos no 
“site”) 
 

"A gente gostou muito de saber que as 
pessoas trituravam as pedras preciosas 
para fazer as tintas para os vitrais. A tinta 
vermelha não era muito usada porque era 
muito difícil de triturar a pedra." 

Flora 

"A gente gostou de saber como eram 
feitas as moedas." 

Josué 

"Também gostamos de saber que os 
sábios e os monges copiavam os livros." 

Vicente 

"Nós aprendemos que não existiam es-
colas nem dragões. E também não existia 
papel. Tinha o pergaminho, que era feito 
de pele de bicho, que secava no calor." 

Hanah 

"Gostamos de saber que a moeda de 
ouro valia mais que as outras de prata e 
de cobre." 

Vítor 

FESTA, FESTA 
"No começo, algumas pessoas ficaram 

nervosas. A gente primeiro ensaiou um 
pouco, depois nós apresentamos a dança 
da Opereta Medieval para os pais. Nós 
ficamos muito bonitos e ficou muito legal! 

Depois da apresentação para os pais, a 
gente fez uma surpresa para eles. Nós 

culminará com a festa junina, em que 
mostrarão um pouco do que aprenderam 
sobre a cultura local, tão rica em sua di-
versidade. 

THE FINAL CHALLENGE:  
F3 X FAMILY 

As F3 estão sabendo tudo sobre "Days 
of the week" e resolveram propor um de-
safio virtual para os pais, irmãos, tios, pri-
mos etc. 

O endereço do "site" é: www.
manythings.org/e/easy.html 

São divertidos jogos com palavras! 
Quem aceita? 

NO MEIO DO CAMINHO 
Inspirados na leitura de poemas, as cri-

anças da F4T brincaram com as palavras 
e transformaram o poema "No Meio do 
Caminho", de Carlos Drummond de An-
drade. 
 

"No meio do ano havia uma Copa 
Havia uma Copa no meio do ano 
No meio do ano havia uma Copa 
Nunca me esquecerei de torcer pelo Brasil 
Pra ele ser hexacampeão 
Nunca me esquecerei que no meio do ano 

havia uma Copa 
Havia uma Copa no meio do ano 
No meio do ano havia uma Copa." 

Lito 

Vejam outras produções no “site”. 

F2MB em sua apresentação medieval (mais fotos no site) 

fizemos umas estátuas medievais: as co-
zinheiras perto da pia, os trovadores no 
meio da sala, os cavaleiros perto do armá-
rio, as costureiras perto do cantinho da 
leitura e os ferreiros perto do mural. En-
quanto a gente fazia estátua, estava to-
cando uma música da Idade Média e os 
pais olhavam os vitrais. Com a luz do sol 
lá fora e a luz apagada na sala, os vitrais 
começaram a brilhar e os pais se sentiram 
no paraíso, como se estivessem em uma 
catedral medieval. E assim foi a fantástica 
festa medieval da F2MB! (fotos no “site”) 

Texto coletivo 

PERNAMBUCO É BEM AQUI! 
As F3 "viajaram" com Beto, protagonista 

de "O surfista e o sertanejo", para Pernam-
buco e estão curtindo conhecer uma cultu-
ra bem diferente da do Rio de Janeiro. 

Em plena viagem pelo sertão, as paisa-
gens estão sendo apreciadas pela janela 
do trem, do mesmo modo como Manuel 
Bandeira em seu "Trem de Ferro". 
 

Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 
Virge Maria que foi isso maquinista? 
 

Estão, também, envolvidos com pesqui-
sas sobre a história, os folguedos, os hábi-
tos alimentares, as variações lingüísticas. 

O fechamento do trabalho com o livro 



MERGULHANDO EM BRASÍLIA 
“Para ver a exposição “As construções 

de Brasília”, com fotografias de Marcel 
Gautherot, Peter Sheier e Thomaz Farkas, 
a F4M foi ao Instituto Moreira Salles. As 
imagens, da época da construção e inau-
guração, mostravam muitas curiosidades: 
o primeiro casamento, a cidade livre, o 
Núcleo Bandeirante, a Sacolândia, Jusce-
lino Kubitschek almoçando e lendo o jor-
nal do dia da inauguração etc. 

Havia, também, releituras de artistas 
sobre Brasília. 

A casa modernista do Instituto Moreira 
Salles, com seus azulejos e jardins de 
Burle Marx, completaram nossa visita. 
(fotos no “site”) 

F4M 

QUADRADINHOS NAS F5 
Os alunos das F5 começaram uma no-

va apostila nas aulas de Matemática. 
Recheada de atividades diferentes, 

com quadradinhos e malhas quadricula-
das, as propostas vão aproximá-los de 
novos conteúdos como fatores, área e pe-
rímetro. 

CIRANDA DE LIVROS NA F5 
Para enriquecer a prática de emprésti-

mos de livros, e atendendo a pedidos das 
crianças para ampliarmos a variedade de 
títulos, fizemos o seguinte acordo: cada 
criança traz dois livros seus, dos quais 
tenha gostado muito, para organizarmos 
uma ciranda. Os livros circularão entre as 
crianças da turma nos próximos emprésti-
mos. É importante que todos os livros te-
nham nome e que se comprometam com 
o cuidado e a devolução. 

COMPROMISSOS DAS F5 
Em nosso último encontro, organiza-

mos a agenda com todos os compromis-
sos para este mês: produções de texto, 
tarefas em grupo, leituras, teste. Trata-se 
de um período, especialmente importante, 
de fechamento de semestre. Pedimos que 
sejam ainda mais cuidadosos com a pre-
sença, com as tarefas e com a organiza-
ção do material na mochila. 

Semana que vem iremos ao Campo de 
São Cristóvão e aproveitaremos para fa-
zer um tour pelo bairro. F5T, quarta-feira; 
F5M, quinta-feira. 

CRÔNICAS NAS F5 
As crianças de F5 estão envolvidas no 

trabalho com as crônicas. Estão tendo a 
oportunidade de conhecer e reler diferen-
tes cronistas como Drummond, Rubem 
Braga, Luis Fernando Veríssimo, Sérgio 
Porto, João do Rio, João Ubaldo Ribeiro e 
muitos outros. Essas leituras têm servido 
de estímulo, inspiração e modelo para as 
criações da turma. Vejam só: 

Música e Jogo 

(...) O jogo pode ser como a escala mu-
sical? Dó: Brasil tenta o gol e perde a bo-
la, tenta, perde, tenta, perde, que dó dos 
jogadores e da torcida!!! Ré: Robinho pe-
ga a bola finge que chuta, mas manda a 
bola de ré para Maicon que faz o gol. Mi: 
A torcida brasileira ainda comemora o gol 
e canta assim: - mi, mi, cada minuto tem 
que se jogar assim, isso deve ter ajudado 
aos jogadores porque... Fá: Elano nem 
esperou o passe chegar, pegou a bola e 
sussurrou: - Fá, fá, faz o gol, o Brasil vai 
delirar se eu fizer o gol. Sol: No intervalo, 
o técnico, Dunga, avisa: - aqui está 3° C, 
mas se imaginem perto do Sol para se 
aquecerem. Lá: No segundo tempo, um 
coreano, jogador, grita, outro jogador co-
reano pega a bola e marca o gol, lá, e mu-
da o placar. Si: Brasil recupera a bola e 
todos gritam, mas acaba o jogo. E si, ops, 
se a Coréia tivesse ganhado, o que teria 
acontecido com essa torcida exagerada? 

Dora, F5T 

ODISSEIA NAS F6 
Na segunda-feira, começaremos nova 

leitura em sala! 
Pedimos a quem ainda não tem 

"Odisseia", adaptada por Ruth Rocha, 
Companhia das Letrinhas, que se apres-
se! 

WAVING FLAG 
Aproveitando o assunto do momento, 

os alunos das F6 assistiram ao clipe de 
“Waving Flag” da música oficial da Copa 
do Mundo de 2010. Aprenderam e canta-
ram a música inúmeras vezes. Tendo co-
mo pano de fundo o seu refrão, os alunos 
começaram a estudar “Comparative 
Forms”, estrutura que se repete na músi-
ca. (fotos no “site”) 

PESQUISANDO E COLETANDO 
Nas últimas aulas de Ciências, os alu-

nos das F6 receberam roteiros de pesqui-
sa para orientar os estudos sobre os pro-
blemas das cidades. Entre as tarefas para 
a próxima semana, deverão coletar a opi-
nião de seus familiares e buscar materiais 
para o estudo de cada tema. Com isso 
estimulamos a todos a se dedicarem à 
pesquisa e seleção de material. 

COPA SÁ PEREIRA 
As F6 estão de parabéns pelo envolvi-

mento e pelo compromisso. Nossa Copa 
foi muito vibrante! Para todos fica a lição 
que uma equipe se faz mais pela UNIÃO 
que pela FORÇA! 

F6 NO MUSEU 
Nossa visita ao Museu Nacional foi mui-

to proveitosa. Os alunos do Sexto Ano 
conheceram o acervo egípcio, as múmias, 
a escrita hieroglífica, os sarcófagos, além 
de outros setores de arqueologia e pale-
ontolgia, importantes para as aulas de Ge-
ografia e Ciências. O processo de mumifi-
cação e os diferentes rituais também fo-
ram importantes para ilustrar as conversas 
das aulas de Projeto sobre o conceito de 
cultura. 

DE TODOS 
CONVITE 

Carla, mãe da Ludi e do Sebastião, e 
Cris, mãe da Constança, alunos das F3, 
convidam: Amanhã, das 10h às 16h, a 
Vacamarella (moda infantil) estará liqui-
dando coleções passadas e lançando um 
pouquinho do inverno com roupas de dois 
a dez anos. Aninha, professora de expres-
são corporal, fará uma atividade de movi-
mento criativo às 11h30. 

21   DORA SIMÕES PIRES FRAGALE        TAT 
23   GUILHERME COUTINHO HERSZAGE F2T 
24   SOFIA R DA COSTA CARNEIRO      F6MB 
24   PAULO RAITZIK ZONENSCHEIN         F2T 
26   ANDRE GUIMARÃES DAVIDOVICH   TAM 
26   BENTO SETTE GUARABYRA           F2MA 
 

Aniversários 
de 21 a 27/6/2010 


