
escola nos períodos em que está 
fechada, pretendemos que nos aju-
dem no controle da entrada e saída. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                         

LEMBRANÇAS DAS FÉRIAS 
As crianças da Turma do Jacaré 

voltaram mais falantes das férias. 
Durante as rodas, relembraram al-
guns passeios e encontros. Para i-
lustrar as memórias das férias, João 
Caminha trouxe algumas fotos para 
compartilhar com todos. Foi um re-
encontro muito gostoso. 

NOVOS RUMOS 
As crianças da Turma da Bicicleta 

retornaram dispostas e animadas. 
Brincaram com alegria e, nesse cli-
ma de reencontro, receberam uma 
nova amiga, a Julia. 
Já está começando a brotar, aos 

pouquinhos, um novo projeto. Nosso 
estudo terá como foco as águas da 
cidade. Só nos resta saber por onde 
começaremos a navegar. 

PARA TODOS 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
O novo instrumento fiscal passou 

a ser utilizado pela escola a partir de 
1/8/2010, conforme a nova lei. Pas-
samos a emitir, no início do mês, 
NFes para todos os alunos, em no-
me e CPF do responsável que cons-
ta em nossos cadastros como 
"Responsável 1", definido no reque-
rimento de matrícula. Como endere-
ço, o do aluno. Apenas para esse 
responsável poderemos emitir decla-
rações de pagamento para efeitos 
de Imposto de Renda e de eventuais 
reembolsos. Uma grande quantidade 
de CPFs, em nosso cadastro, foi a-
pagada por incosistência. Para sa-
nar esses problemas, enviaremos 
uma ficha com os dados existentes 
em nosso banco de dados para que 
seja conferida e devolvida. 
Alguns alunos têm seus boletos 

enviados para um "responsável pelo 
pagamento", o que permanecerá 

sem modificação, apesar da emis-
são da NFe ser em nome do 
"Responsável 1". 
Sugerimos que verifiquem os be-

nefícios que poderão ser auferidos 
com a precisão desses dados, tais 
como créditos para abatimento de 
IPTU, sorteios e até reembolso de 
parte do imposto recolhido. 

RELATÓRIOS DE GRUPO 
Estão publicados os Relatórios de 

Grupo do Ensino Fundamental. Os 
da Educação Infantil foram publica-
dos na última semana de aula. Para 
ambos fizemos uma publicação em .
pdf, apenas com o texto, para quem 
quiser imprimir e ler no papel. Quem 
quiser baixar as fotos deverá fazer 
isso "logado". 

CÂMERAS DE SEGURANÇA 
Estão instaladas quatro câmeras 

na Capistrano de Abreu. Duas acima 
do portão e duas na ponte, aponta-
das para cada lado do pátio. Além 
de servirem para a segurança da 
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desse interesse para fazer um "link" 
com o próximo projeto. 

PAISAGEM DE VOLTA 
Entre abraços, sorrisos e muitas 

histórias, as crianças da Turma da 
Paisagem se reencontraram. Na au-
la de Expressão Corporal foram de-
safiadas a representar com o corpo, 
através da mímica, o que mais gos-
taram de fazer nas férias. Foram 

PEQUENOS CONSTRUTORES 
As crianças da Turma da Pracinha 

voltaram felizes e saudosas. Passa-
mos a semana curtindo as brincadei-
ras preferidas, dentre elas as rela-
cionadas às construções, ferramen-
tas e consertos. Aproveitamos para 
contar a história "Os Três Porqui-
nhos" e observar as diferentes casas 
construídas pelos seus persona-
gens. Pretendemos tirar proveito 

tantas aventuras que foi difícil esco-
lher uma só! 

URUCUM NA RUA 
Depois de colocar a conversa em 

dia, e contar sobre as experiências e 
aventuras durante as férias, a Turma 
da Rua se encantou com a surpresa 
que a professora trouxe: sementes 
de urucum, que foram maceradas 
com óleo de amêndoa, para serem 
usadas numa pintura a dedo. Vejam 
no mural da escola. 

MATANDO A SAUDADE 
Na Turma da Tinta, contamos as 

novidades sobre as férias brincando 
e fazendo trabalhos de artes. 
E começamos a maturar ideias 

para um novo projeto. Em nossa ro-
da de conversa, lembramos das su-
gestões que as crianças deram no 
final do primeiro semestre, quando 
alguns elementos da natureza ga-
nharam destaque: bichos, árvores, 
plantas, flores e outros. Onde será 
que podemos encontrar tudo isso 
em nossa cidade? Muito atento, o 
grupo lembrou de parques, jardins e 
florestas. Para ilustrar, conhecemos 
a história de Mindinha, de Christian 
Andersen, que vive uma aventura na 
floresta. 

O BONDE DA NATUREZA 
Antes das férias sondamos as cri-

anças sobre o que gostariam de es-
tudar no próximo semestre. As su-
gestões foram sobre Natureza. 
Não esperávamos que os peque-

nos fossem se envolver tanto com o 
assunto a ponto de nos lembrar, já 
no segundo dia de aula, o que haví-
amos discutido em nossas rodinhas. 
O interesse deles se traduz bem 
com a pergunta do Francisco Libe-
ral: 
"A gente ainda está estudando 

sobre a África? Eu quero começar 
logo a estudar a Natureza!" 



ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                     

CADÊ O NOSSO FLAMBOYANT? 
Foi com imensa tristeza que corta-

mos a árvore que existia no pátio da 
escola. A decisão precisou passar 
por cima de lembranças afetivas, já 
que a pequena muda foi plantada, 
há pelo menos trinta anos, por Maria 
Luiza, mãe da Tetê e da Cecilia, fun-
dadora e ex-diretora da Sá Pereira. 
Suas raízes atingiram a caixa cister-
na do prédio ao lado, causando va-
zamento, desperdício e prejuízo a 
nossos vizinhos. Resta-nos encon-
trar um espaço onde possamos 
plantar uma nova árvore, no qual ela 
possa crescer em toda a sua plenitu-
de. 

CAMILÃO, O COMILÃO 
As crianças das F1 voltaram bas-

tante animadas. Depois de contarem 
as novidades, ouviram a história de 
um porco muito preguiçoso: 
"Camilão o Comilão", de Ana Maria 
Machado. Uma grande novidade da 
semana foi a apostila de matemáti-
ca, muito divertida, relacionada ao 
livro. Todos estão gostando dos de-
safios que envolvem números, quan-
tidade e problemas. Na próxima se-
gunda-feira, cada criança deverá tra-
zer um lanche para compartilhar 
com a turma, como fez o persona-
gem no final da história. Pedimos a 
todos que tragam a pasta de arte, 
com os trabalhos. 

CIDADE IDEAL NA F2 
O melhor da volta às aulas é con-

versar sobre as férias! Passeios, via-
gens e lugares tão diferentes. Cada 
criança conta um pouquinho do que 
viveu, aumenta um ponto desse con-
to e, assim, ficamos com mais vonta-
de de conhecer esse mundão aí fo-
ra. 
Pensamos em como seria uma 

Enviamos uma enquete para as 
famílias das F4 para saber se deve-
mos ou não continuar trabalhando 
na programação. Pedimos que todos 
se posicionem até a próxima quinta-
feira, quando teremos de dar uma 
resposta definitiva ao hotel no qual 
fizemos uma pré-reserva. 

RETOMANDO O FIO DA MEADA 
Iniciamos o semestre, na F5T, 

com muitas atividades em processo 
mas com uma grande novidade. Juli-
a Almeida, ex-aluna, voltou à turma 
e terá muito assunto para colocar 
em dia. A hora para todos é de reto-
mada do que foi interrompido. Nos 
ocupamos com os desdobramentos 
da aula no Pavilhão de São Cristó-
vão. As crianças levaram um livreto 
com os textos produzidos a partir 
das anotações da ocasião com fo-
tos, ilustrações e cordel. A novidade 
foi conhecer, de João Cabral de Me-
lo Neto, um fragmento de Morte e 
Vida Severina, que nos rendeu uma 
leitura em jogral. O contexto da feira, 
a conversa com Marabá e Chiquita, 
o filme Tapete Vermelho, nos leva-
ram a uma conversa sobre emigra-
ção, inchaço das cidades e reforma 
agrária. Sobre este último assunto, 
muito nos ajudou a leitura de 
"Pascoalzinho Pé-no-chão", fábula 
da Reforma Agrária de Chico Alen-
car. 

UMA CIDADE  
DO TAMANHO DO MARACANÃ 
Retomamos, na F5M, nossos es-

tudos sobre o Rio. Começamos a 
conversar sobre as transformações 
que ocorreram na cidade desde a 
vinda da família Real. Naquela épo-
ca toda a população caberia num 
espaço como o Maracanã. A turma 
se envolveu com a derrubada do 
Morro do Castelo querendo desco-
brir o tamanho de tal desabamento! 
Conseguimos ver a amplitude do a-

cidade ideal. Relembramos nossos 
estudos sobre as cidades medievais, 
ouvimos a música "A cidade ideal", 
da peça "Os Samtimbancos", e dis-
cutimos como seria ela para cada 
um e para todos. Publicaremos em 
"Das Turmas", no "site" da escola, 
os textos criados a partir dessa dis-
cussão. Daqui para a frente, iremos 
trabalhar com um aspecto bem real 
da nossa cidade, o lixo! E pensar 
nas soluções possíveis e nas ideais. 

NOVIDADES! 
As F3 concluíram seus Projetos 

com as últimas atividades e conver-
sando sobre o que foi mais significa-
tivo. Para festejar, faremos um lan-
che coletivo com comidas típicas de 
Pernambuco. Informaremos na a-
genda o dia e a indicação do prato 
que cada um deverá trazer, mas é 
apenas uma sugestão. Podem im-
provisar. 
Nosso próximo Projeto de estudo 

e pesquisa já está saindo do forno e 
aproveitamos para solicitar o livro 
que iremos adotar: "Rubens, o se-
meador", de Ruth Rocha, Ed Sala-
mandra. 

NOVOS LIVROS PARA AS F4 
Para nos acompanhar no segundo 

semestre, dois livros: um de literatu-
ra outro paradidático. Para começar 
a conhecer o autor que dá nome à 
nossa Biblioteca, vamos ler “Minhas 
memórias de Lobato”, de Luciana 
Sandroni, Cia das Letrinhas. É uma 
biografia bem humorada, estilo loba-
tiano, que faz o maior sucesso com 
as crianças. O paradidático “Lixo – 
De onde vem? Para onde vai?”, de 
Francisco Luiz Rodrigues e Vilma 
Maria Cavinatto, Editora Moderna, 
vai nos ajudar a entender o tema 
que está na ordem do dia com a no-
va Lei Nacional dos Resíduos Sóli-
dos. 

VIAGEM A OURO PRETO 



terro no "site" do Instituto Pereira 
Passos: www.armazemdedados.rio.
rj.gov.br/armazenzinho, que servirá 
de guia para alguns desdobramen-
tos de atividades. Visitem, em casa, 
e descubram o que estava aconte-
cendo na cidade em diferentes épo-
cas. Também iniciamos a 1ª edição 
da "Ciranda de Livros": as crianças 
selecionam seu livro preferido em 
casa, do acervo pessoal, e comparti-
lham com os colegas durante a se-
mana seguinte. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F5 
Nossa última reunião foi bastante 

longa, mas insuficiente para tratar-
mos de tantos assuntos. Deixamos 
de compartilhar com vocês o proces-
so de implantação do segundo seg-
mento e percebemos a necessidade 
de colocar em dia a conversa sobre 
a continuidade das crianças na Sá 
Pereira. Para isso, planejamos uma 
reunião dia 19, quinta-feira, às 
19h30. Trataremos, especificamen-
te, do sexto ano de 2011. Além da 
direção, estarão presentes os pro-
fessores, a orientadora e a coorde-
nadora da equipe desse segmento, 
e alguns pais das F6 para esclarecer 
dúvidas e repartir a alegria dessa 
construção coletiva. 
Para sermos objetivos, abriremos 

um espaço no Fórum de Pais para 
que possam antecipar questões que 
gostariam de tratar. Quem preferir, 
pode mandar bilhetes pela agenda. 
Como essas manifestações serão 
discutidas no colegiado de professo-
res, anterior à reunião, receberemos 
as sugestões até a próxima quarta-
feira. 
Para o dia 27 de setembro está 

marcada uma segunda reunião que 
terá como foco o processo vivido pe-
las F5. 

BATALHA NAVAL NAS F5 
Nas aulas de Matemática, tivemos 

a presença de cruzadores, couraça-
dos e submarinos. Muitos alunos já 
conheciam a Batalha Naval, mas re-
gras e estratégias diferentes apare-
ceram nas discussões. Além de al-
guns cálculos envolvendo os mares-
tabuleiros, os alunos perceberam a 
importância das linhas e colunas em 
diferentes contextos, como nos ma-
pas. 

PRIMEIRA SEMANA DAS F6 
Com a chegada da Amanda, na 

F6MA, somos 59. Recomeçamos em 
ritmo de organização dos materiais, 
continuidade de algumas tarefas e 
conclusão de outras. 
Dois livros farão parte dos nossos 

próximos estudos: 
"Jornal de Roma", Ed. Dimensão, 

que deve ser providenciado para a 
primeira semana de setembro e 
"Ciência na Escola 10 - Geologia". 
Como o último só é encontrado no 
SBPC, na Urca, faremos sua compra  
na próxima segunda-feira, para 
quem trouxer R$ 25,60. 

KITS DE LEITURA 
Os alunos das F6 retornaram com 

seus kits de leitura para as aulas de 
Ciências. Estavam animados e com 
muitas coisas novas para contar so-
bre o que aprenderam com os textos 
e o vídeo. Em sala, a tarefa foi fazer 
uma resenha do texto lido e pensar 
como as informações obtidas podem 
ser utilizadas no trabalho que cada 
grupo está fazendo sobre os proble-
mas das cidades. Aproveitamos es-
se recomeço para organizar o mate-
rial do primeiro semestre e colocar 
em dia as tarefas pendentes. 

BIBLIOTECA DAS F6 
Na aulas de Português, os alunos 

compartilharam a leitura de "O ca-
chorro que jogava na ponta esquer-
da", de Luis Fernando Veríssimo. 
Nossa dica de férias resultou em di-

versos trabalhos marcados pela di-
versidade e criatividade: foram pro-
duzidos cartazes publicitários, man-
chetes de jornal, convites para lan-
çamentos fictícios, resenhas, histó-
rias em quadrinhos e até maquetes 
e raps, com direito à coreografia de 
nossos talentosos "MCs". As apre-
sentações tornaram a biblioteca um 
momento mais leve e descontraído, 
e a ideia é continuar diversificando 
ao longo do semestre. Parabéns às 
duas turmas pelo empenho e pelos 
ótimos trabalhos! 

A VOLTA DA AGENDAS 
Voltamos atrás na dispensa do 

uso das agendas da escola nas F6. 
O uso de agendas pessoais impede, 
por razões de privacidade, o sua utli-
zação pela escola. Com isso, como 
não temos uma caderneta, os con-
troles de atrasos e deveres passou a 
não ser acessível, de forma fácil, 
aos responsáveis. Apesar da revolta 
de alguns dos nossos nem tão pe-
quenos, a agenda está de volta com 
as mesmas funções a que todos es-
tamos habituados. Nela serão anota-
dos, também, os trabalhos para ca-
sa, tão reclamados na pesquisa res-
pondida pelos pais.  

  9BEM DELGADO DE MOURA                     TBT 
10JULIA SAWYER MAGALHÃES                  F1T 
10TALI ZAGARODNY                                    F5M 
10LILIAN FELIX NEVES                                AUX 
11MIGUEL WERNECK V MOLL ALVES        F5T 
11JANAINA LARA M DE A ALENCAR        F6MA 
11ANDREA NIVEA NEVES SANTOS           PRO 
12PEDRO CAMPELLO  R VALENÇA         F2MA 
13MARIA REZENDE COUTINHO                 F5M 
13FRANCISCO NERY ABRANTES               F5T 
14RAFAEL CARDOSO ADAMCZYK              F4T 
14NATÁLIA CARPENTER MODÉ               F6MA 
15THEO MONTEIRO CAVALIERE              F3TB 
 

Aniversários 
de 9 a 15/8/2010 


