
muitos sons. Identificaram alguns ins-
trumentos, exploraram diferentes tim-
bres e ritmos e participaram da brinca-
deira "Qual é a Música?". Ao som da 
flauta doce, acompanharam o profes-
sor cantando, felizes, trechos de músi-
cas que fazem parte do repertório da 
turma. 

O FOGO É APRESSADO 
"Cuidado o fogo é apressado, pega 

pega de repente..." 
 

As crianças da Turma do Jacaré 
levantaram várias hipóteses a respeito 
do fogo, depois de explorar fotos, ví-
deos e a música de Ana Moura que 
vem sendo cantada com muito entusi-
asmo por todos. 
 

"O fogo estala porque a madeira 
esquenta" 

Yuri 

"Quando está muito sol, a ávore 

PARA TODOS 
CONVITES E DESCONVITES 

Não sabemos porque tantas idas e 
vindas no convite para o Lançamento 
do Livro "Um pé de quê?". Primeiro 
quiseram uma autorização dos pais e 
outra do Juizado de Menores para ca-
da criança que cantasse no Coral, a-
pesar de todas irem acompanhadas de 
seus responsáveis. 

Voltaram atrás e aceitaram, apenas, 
uma autorização escrita dos pais. De-
pois, às quatro horas da tarde de on-
tem, nos avisaram que sem a autoriza-
ção do Juizado de Menores as crian-
ças não poderiam cantar. Se isso ti-
vesse sido exigido antes, não teríamos 
sequer passado o convite a vocês. 

Quando voltaram atrás, às 5 horas 
da tarde, já havíamos avisado a todos 
do cancelamento. 

Pedimos desculpas às famílias e às 
crianças pela decepção e prometemos 
uma oportunidade, em breve, para u-
ma apresentação do coral. 

ALUNOS NOVOS 
Iniciamos o atendimento às famílias 

interessadas na Sá Pereira para 2011. 
Ao fim do acolhimento dos irmãos e 
primos diretos de nossos alunos, e dos 
filhos de funcionários, ficamos com 
muito poucas vagas. Estamos conta-
tando as famílias por email ou telefone. 

Caso não recebam nossa mensa-
gem ou ligação, nessa primeira cha-
mada, isso significa que seu pedido 
ainda não pôde ser atendido. Em caso 
de desistências, faremos uma segun-
da chamada por ordem de visitação. 

DIAS LETIVOS E FERIADOS 
Dia 11, segunda feira, é dia letivo na 

Sá Pereira. Na terça, feriado de N.S.
Aparecida e na sexta, dia do Profes-
sor, não haverá aula. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

FESTA NO PARQUE 
Nossa Festa Pedagógica, no Par-

que da Cidade, está confirmada para 
sábado, dia 9. Pretendemos comparti-
lhar, com as famílias, uma manhã di-
vertida, acompanhada de muita canto-
ria, histórias e atividades relacionadas 
aos projetos das turmas. 

Para o turno da manhã, a festa será 
de 9h às 10h30 e para o da tarde, de 
11h às 12h30. Em caso de chuva, a 
festa será cancelada. 

QUAL É A MÚSICA? 
Nas aulas de Música, as crianças 

da Turma da Vassoura brincaram com 
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verde, parecido com um abacate, e um 
marrom, que já estava aberto e se pa-
recia com uma espiga de milho bran-
ca, com sementes pretas, e um tipo de 
algodãozinho bem fofinho. Ela nos 
contou que esse material é usado para 
fazer bichos de pelúcia e travesseiros 
e que sua árvore é cheia de espinhos. 
Foi tão difícil de subir para pegar o fru-
to que ela precisou usar um bambu 
com arame na ponta. Vocês já adivi-
nharam o que é? É uma paina que 
nasce nas paineiras! 

Texto Coletivo 
 das Turmas da Rua e da Tinta 

BONDE PARA O ATERRO 
Em nossas rodas de conversa lista-

mos, com as crianças da Turma do 
Bonde, alguns parques e jardins da 
nossa cidade. Descobrimos que pou-
cas crianças conheciam o Parque do 
Flamengo. Resolvemos, então, iniciar 
uma pesquisa com o objetivo de co-
nhecer um pouco mais sobre esse e-
norme parque urbano. Materiais sobre 
o tema serão bem vindos. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

FEIRA MODERNA ADIADA 
Soubemos que alguns alunos de F5 

farão provas de seleção no dia agen-
dado para a Feira Moderna. Para que 
todos possam participar, adiamos para 
o dia 6 de novembro. Teremos, até, 
um pouquinho mais de tempo para a 
organização e produção. 

SEMANA DAS CRIANÇAS 
Fizemos uma programação especial 

para comemorar o dia das crianças. 
No Parque da Cidade, as F1, F2 e F3 
terão muitas brincadeiras e um delicio-
so lanche coletivo. No Aterro do Fla-
mengo, as F4 e F5 farão um "Aterro 
sobre Rodas"; faremos uma lista do 
equipamento que cada criança deseja 
trazer (patins, patinetes, bicicletas, 
skates), pois a "bagagem" precisa ser 
compatível com o tamanho da mala do 
ônibus. Na Praia do Perigoso, as F6 
fazem uma caminhada, fiquem atentos 

também queima" 
Dora 

"O fogo é marrom" 
Malu 

"Na casa da pessoa também pega 
fogo e estala muito alto" 

Raphael 

CURVAS DA ESTRADA 
Ainda empolgadas com as constru-

ções das cidades, as crianças da Tur-
ma da Pracinha apreciaram, no telão, 
diversas imagens de estradas sinuo-
sas em paisagens diferentes. Na sala 
de artes, representaram, com barban-
te, as estradas e suas curvas e utiliza-
ram muitos elementos e cores para 
compor o cenário. 

Nosso passeio ao Parque das Ruí-
nas foi remarcado para a próxima 
quinta-feira. O lanche será coletivo. 

BICICLETA E O LIXO 
A Turma da Bicicleta já sabe que 

não se deve jogar lixo nas águas e ru-
as da cidade e que a sucata pode ser 
reutilizada. Aproveitamos as que te-
mos na escola para confeccionar brin-
quedos e instrumentos musicais. O 
envolvimento das crianças é visível 
quando exploram, brincam e dão um 
novo sentido para esse material. 

PAISAGEM NA CHUVA 
Depois de assistir ao filme "O cami-

nho das águas", a Tuma da Paisagem 
vem refletindo sobre a chuva, como 
acontece, quais seus benefícios e os 
problemas que surgem quando chove 
muito, especialmente nas grandes ci-
dades. Por que a cidade alaga? Por 
que isso não acontece nas florestas? 
Nós podemos ajudar a evitar as en-
chentes? 

A música "Cidade Lagoa", interpre-
tada por Moreira da Silva, tem nos aju-
dado a pensar sobre esse problema 
que a nossa cidade enfrenta há bas-
tante tempo. 

UMA VISITA ESPECIAL 
“A professora Alê, da Turma da Bici-

cleta, trouxe uma surpresa para as 
Turmas da Tinta e da Rua: um fruto 

às agendas pois faremos uma lista do 
que deve ser levado no dia. 

Com exceção do passeio das F6 à 
Praia do Perigoso, que só retorna às 
15h, as demais turmas passeiam em 
seus turnos, sem alteração do horário. 
Dia 8, F1M, F3M, F1T e F2T 
Dia 11, F6MA e F6MB, 
Dia 13, F2MA, F2MB, F3TA e F3TB 
Dia 14, F4M, F5M, F4T e F5T. 

ELEIÇÕES 
As crianças da Turma da Estrada e 

do Teletransporte conversaram sobre 
as eleições. Para ilustrar a discussão, 
iniciamos a leitura do livro "É o Maior", 
de Guto Lins, que conta uma eleição 
entre os animais. Cada criança leu u-
ma página para a turma, escolheu um 
"animal-candidato" para votar e o de-
senhou no caderno. Na próxima sema-
na faremos uma eleição com cédulas 
e urna. Apesar do problema da aquisi-
ção do livro, para aproveitar o período 
de eleições já começamos o trabalho 
com diferentes dinâmicas e ainda está 
em tempo de trazer o livro. 

RIO CARIOCA 
As F2 da manhã fizeram um passei-

o muito interessante. No Largo do Bo-
ticário vimos o Rio Carioca, já bem su-
jo, e em seguida seguimos para o A-
terro do Flamengo, onde ele é tratado, 
antes de desembocar na Baía. A biólo-
ga, que nos recebeu na estação de 
tratamento, fez perguntas muito perti-
nentes às crianças e assim provocou 
ótimas reflexões. O rio já nasce sujo? 
Como ele chega no Aterro tão poluí-
do? O que é despejado diariamente 
nas águas desse rio que já foi tão im-
portante para a nossa cidade? 

As crianças perceberam que é a 
ação do homem que vem sujando nos-
sas águas, ruas, florestas etc. 

FÁBULAS NA F2T 
Iniciamos a leitura de "Fábulas", de 

Monteiro Lobato. Já conversamos so-
bre as especificidades desse gênero e 
todos ficaram tão animados que, na 
semana passada, levaram o livro para 
casa para ler mais um pouquinho. Êle 



volta, agora, com uma tarefa diferente. 
Cada criança escolheu uma das fábu-
las para treinar a leitura em voz alta, 
cuidando da pontuação e entonação 
necessárias para a compreensão da 
história. 

Assim, durante todos os dias de ou-
tubro, teremos leitores nos encantando 
com essas pequenas histórias que 
tanto nos fazem pensar. 

Fiquem atentos à anotação do dia 
da leitura na agenda. Cada criança já 
tem o seu dia marcado. 

DINHEIRO NAS F2 
As F2 vão começar a lidar com o 

dinheiro que vem no encarte do livro 
didático. E, com certeza, vamos nos 
divertir muito. As crianças ficam ani-
madas quando o assunto aparece. Fa-
zem contas de cabeça, conhecem as 
equivalências de valores, cédulas e 
moedas, e nos surpreendem com as 
operações que são capazes de fazer. 

O dinheirinho deverá ser destacado 
e guardado num envelope que ficará 
na pasta para uso nas aulas de Mate-
mática. 

As operações ainda não envolverão 
valores muito altos ou centavos, pois é 
só no Terceiro Ano que as crianças se 
dedicarão a eles. 

Vale ir à feira, pechinchar, contar as 
moedas do cofrinho, pagar o super-
mercado com dinheiro e deixar o car-
tão de crédito em casa. Quanto mais 
experiências as crianças tiverem com 
moedas e notas, trocos e arredonda-
mentos, mais espertas ficarão! 

TROCA-TROCA 
As crianças da F2MB fizeram o tro-

ca-troca de objetos e ficaram muito 
felizes! Objetos não mais queridos por 
seus donos ganharam novos, desper-
tando grande alegria no grupo. Foi u-
ma bonita demonstração de como po-
demos dar novo sentido aos objetos 
ao invés de deixá-los esquecidos ou 
simplesmente descartá-los. 

HAJA SUCATA NA F2 
Até sucata tem direito a organiza-

ção. Começamos a separá-la e dire-

ENTREGA DE BOLETINS 
Os alunos de F4 e F5 levaram os 

boletins que revelam o desempenho e 
o aproveitamento do segundo trimes-
tre. Para alguns, foi motivo de muita 
alegria, para outros a certeza de ainda 
terem um trimestre inteiro pela frente e 
a necessidade de se empenharem 
mais, contando sempre com a nossa 
ajuda. Caso desejem algum esclareci-
mento procurem Andrea Travassos ou 
Cecília. 

NA BIBLIOTECA II 
Na Biblioteca, as crianças das F4 

leram depoimentos de três escritoras 
sobre a importância da leitura e o en-
cantamento pelo mundo dos livros: 
Ana Maria Machado, Fernanda Lopes 
de Almeida e Tatiana Belinky. 

Ana Maria Machado, ainda, envol-
veu a todos, narrando como vive cada 
história lida e como se encontra com 
os personagens de seus livros preferi-
dos. Nesse clima, os pequenos tam-
bém escreveram seus depoimentos: 
 

“Eu viajei para a Ilha Negra com 
Tintim, desvendei o mistério com Boli-
nha, Pituca e Edmundo, vi um coelho 
de paletó com Alice, fui guerreiro com 
Alexandre, o Grande, corri com o leão 
de Nárnia, aprendi sobre o crime de 
antigamente com Al Capone, bebi uma 
poção mágica com Asterix, participei 
de aventuras com Calvin. E agora con-
tinuo lendo mais livros para embarcar 
em mais aventuras.” 

José, F4T 

“Minha mãe ficava me contando his-
tórias à noite. Então, nos meus so-
nhos, eu ficava no lugar do persona-
gem principal. Eu era a Emília, o Ala-
dim, o Peter Pan, a Alice, o Marco Pó-
lo, o Pinóquio dentro da baleia, o Tar-
zan correndo e pulando como macaco 
nas árvores(...)Quando eu cresci, fi-
quei achando as histórias um pouco 
antigas e fui me interessando por li-
vros mais grossos e grandes.”  

Bia Passos, F4M 

PASSEIO DAS F5 
As crianças das F5 também conhe-

cioná-la para diferentes atividades. 
Ainda estamos precisando de cacare-
cos, que iriam para o lixo, para a cons-
trução de um painel, e latinhas de refri-
gerante, limpas, para o trabalho das 
aulas de Música. 

REUNIÃO DE PAIS E PASSEIOS 
Na segunda-feira, às 18h30, as pro-

fessoras aguardam os pais das F3 pa-
ra compartilhar o processo vivido pelo 
grupo nos últimos meses. 

Também nesta semana, as crian-
ças vão conhecer algumas árvores 
tombadas e fazer um lanche coletivo 
na Praça Paris. F3TA, na terça-feira; 
F3M, na quarta-feira; e F3TB, na 
quinta-feira. 

F3M NA TV 
Dessa vez nós é que fomos entre-

vistados. Dani, mãe do Raphael, veio 
como repórter, com o Canal Futura, 
fazer uma matéria sobre a importância 
do programa "Um pé de quê?", dentro 
do nosso projeto, que estuda as árvo-
res da cidade. As crianças mostraram 
o quanto aprendem e se divertem com 
o programa. Agora o nosso "Um pé de 
quê?" está na boca dos pequenos co-
mo "Denise, que árvore é essa?". 

BIBLIOTECA NA F3TA 
A F3TA tem se mostrado bastante 

comprometida com os encontros na 
biblioteca. Têm sido bem variadas as 
formas de apresentação do livro lido: 
contação livre de história, exibição de 
maquetes, esculturas, painéis, comen-
tários sobre o perfil dos personagens, 
e muito mais. Contamos com o incenti-
vo das famílias para que a empolga-
ção se mantenha. 

DA RAIZ À COPA 
Depois de muitas ideias e suges-

tões, a F3TB escolheu o nome do pro-
jeto sobre as árvores na cidade. O 
vencedor foi "Da raiz à copa"! 

Rafael Rondineli e sua mãe, Tereza, 
nos presentearam com um lindo adesi-
vo com o nome do projeto. Muitas cri-
anças colaram nas agendas e na jane-
la do quarto! Foi um sucesso! 



cerão o Rio Carioca e visitarão a esta-
ção de tratamento que fica no Aterro. 
O lanche será coletivo. F5M, segunda-
feira; e F5T, quarta-feira. 

COLEÇÕES E FRAÇÕES 
Nas últimas aulas, as F5 começaram 

a conhecer os números fracionários. 
Clipes, pregadores de roupas, mini-

aturas, cachorrinhos de plástico, elásti-
cos, entre outras coleções, ajudaram 
no entendimento dos terços, quartos, 
quintos etc. 

Esse importante conjunto numérico 
é uma novidade para os alunos que, 
aos poucos, relacionam divisor com 
denominador e a parte com o todo. 

A QUEM PERTENCE A CIDADE? 
Esta indagação tem mobilizado as 

crianças da F5T e na Feira Moderna, 
com a ajuda dos visitantes, pretende-
mos tentar respondê-la. Por enquanto, 
vamos dividindo o que já pensamos. A 
quem pertence, você adivinha? 
 

Eu me chamo Wallace 
E adoro cantar 
Estou fazendo este texto 
Pra você adivinhar 
Tenho uma vida difícil 
Já pensei até 
em pular de um precipício. 
O morro onde moro 
Virou palco de cinema 
Quem me dera algum dia 
Ir morar em Ipanema. 

José, F5T 

À escola não vou mais. Um desejo 
de alguém por um fio negado. Meu 
trabalho, que não é dos mais seguros, 
é cansativo, porém doce. Poucos lu-
cros, vidros dos carros fechados pra 
mim. Espero que esperem para encon-
trar uma janela aberta. Uma causa 
sempre tem, mas nem todos querem 
ouvi-la. 

Luiza, F5T 

NOVOS AMIGOS NAS F5 
Quinta-feira, à tarde, receberemos 

candidatos ao sexto ano de 2011. A-
lém de uma avaliação, gostaríamos 
que brincassem e lanchassem junto 
aos futuros colegas. Programamos, 

então, um lanche coletivo. Pedimos 
que as crianças da F5T tragam um 
alimento que possa ser compartilhado, 
mas sem exageros. A escola providen-
ciará um reforço. 

VALE ENCANTADO 
ALTO DA BOA VISTA 

Fomos recebidos, em nossa visita, 
pelo Otávio que ali nasceu e permane-
ce até hoje engajado na luta da comu-
nidade, que briga pela permanência 
dos moradores, além de buscar a pro-
teção da natureza. Eles foram acusa-
dos de desmatar a floresta, que pelo 
que percebemos estava sendo bem 
cuidada. 

Os serviços públicos não chegam 
lá; encontramos esgoto a céu aberto e 
a escola, que fica a 4,5 km e não ofe-
rece transporte para as crianças, fe-
chará em breve. 

Eles estão desconfiados que a 
construção de uma rede hoteleira será 
instalada na região, estão com medo 
de ficarem desabrigados. Como lan-
che, ofereceram comidas gostosas e 
exóticas, como geléia de jaca e aroei-
ra, empada de jaca, suco de couve 
com maracujá, tudo típico daquele lu-
gar encantado. 

CIÊNCIAS NAS F6 
A última quinzena de setembro foi 

dedicada à entrega e análise dos tes-
tes do segundo trimestre. O teste é 
uma boa ferramenta para revelar as 
dúvidas que não apareceram durante 
as discussões coletivas. Os alunos 
puderam observar, através de um si-
mulador na Internet, os fenômenos 
ambientais e todos os seus detalhes. 
Nessa última quinta a F6MA visitou a 
E.T.E de Alegria e pôde acompanhar o 
processo do esgoto se transformando 
em adubo para germinar árvores da 
Mata Atlântica. Vários alunos levaram 
para casa mudas para plantar. 

F6 E AS ELEIÇÕES 
A aula de Projeto das F6 reservou 

um espaço para conversarem sobre as 
eleições. 

Os alunos visitaram os sites da Câ-

mara dos Deputados, do Senado Fe-
deral e o "plenarinho" e relembraram o 
que já tinham aprendido sobre a orga-
nização dos três poderes e sobre os 
cargos eletivos. 

Trocaram ideias sobre os candida-
tos e partidos políticos e opinaram so-
bre as alianças e as propagandas. 

Quem ainda tiver em dúvida sobre a 
votação do dia 3, deve puxar um papo 
com essa turma que está bastante atu-
alizada! 

CINEMA NAS F6 
As F6 foram assistir ao filme "Antes 

que o mundo acabe", uma adaptação 
do livro que adotamos. A sessão foi 
animada (com direito a palmas acom-
panhando as músicas) e todos gosta-
ram muito da versão cinematográfica, 
mas nem tudo ocorreu como esperá-
vamos. Apesar de termos tudo combi-
nado, fomos surpreendidos com o iní-
cio da exibição de outro filme. Inter-
rompida a sessão, a mudança de sala 
acarretou em um atraso que nos impe-
diu de assistir ao filme até o fim, pois o 
ônibus já nos esperava lá fora e o ho-
rário escolar terminara. Estamos ten-
tando conseguir uma solução para que 
as crianças possam assistir ao filme 
inteiro. 

Em breve, os alunos farão um traba-
lho que articula o livro ao filme, abor-
dando as temáticas e confrontando 
aspectos formais das duas linguagens. 

4     ELENA LIMA DIAZ                                   TCT 
5     JOÃO MATTA MACHADO MOURA      F3TB 
5     JOÃO RABELLO DE B AZEVEDO         TAM 
5     LUISA ANNIK G G BEAUCHAMPS     F6MA 
7     JOÃO F M E ALBUQUERQUE               F1M 
7     MARINA BENEVIDES SANTOS            F3M 
8     ARTHUR DE LIMA NEVES                  F6MA 
8     PEDRO IGNACIO F M DE ALMEIDA   F6MA 
8     ALICE MALIN MELO                                F1T 
8     MARIA PAPELBAUM  MICMACHER     TBM 
9     CLARA DE ASSIS LIMA RABELO         TCM 
9     ALICE KODAMA FLEXOR                       F1T 
9     PEDRO HENRIQUE DEAK BARRETTOTCM 
10   GUIDO TERCIUS LABOURET               F3M 
10   MARIANA CONDE CAVAGNARI           AUX 
 

Aniversários 

de 4 a 10/10 


