
quivo da música, cantada, em mp3. 
A escolha será no dia 2 de fevereiro, 

dia de Yemanjá, às 18h, com a participa-
ção da equipe da escola e de todos os 
pais, desde já convidados. 

O Regulamento será publicado no 
"site" logo após as festas de encerra-
mento. 

Para adiantar, deve ser sobre o Proje-
to 2011 e constar o nome da escola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

PAISAGEM EM OLINDA             ���� 
Envolvida com o enredo da festa de 

encerramento, a Turma da Paisagem 
está pesquisando sobre Olinda, em Per-
nambuco. Depois de observar algumas 
imagens da cidade durante o seu tão 
famoso carnaval, as crianças estão pre-
parando um boneco gigante, parecido 
com os que desfilam pelas ladeiras da 
cidade. 

OLHA O CIRCO CHEGANDO!    ���� 
As turmas da Vassoura e do Jacaré 

estão se divertindo a valer com os ensai-
os das danças para a festa de encerra-
mento, animadas pelos personagens 
circenses. Aproveitamos para aproximá-

PARA TODOS 
REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

Na última quarta-feira, realizamos a 
reunião de avaliação da Educação Infan-
til. Saímos cheios de energia, ideias e 
reflexões que nos ajudarão a pensar e 
planejar 2011. Esperamos a próxima, 
com os pais do Ensino Fundamental. 
Dia 9/12, às 18h, Ensino Fundamental I 
Dia 9/12, às 20h, Ensino Fundamental II 

FESTAS DE ENCERRAMENTO 
Dia 18/12 (sábado) 
Ensino Fundamental Manhã, às 9h. 
Ensino Fundamental Tarde, às 11h. 
Sexto Ano, às 14h. 
 

Dia 19/12 (domingo) 
Educação Infantil, às 10h 
 

Sala Baden Powell, Av N S de Copa-
cabana, 360. 

ENSAIO GERAL 
Nesses dias a entrada e a saída serão 

na portaria da Sala Baden Powell, Av. N. 
S. de Copacabana, 360. 
 

Dia 13/12, segunda-feira, F1 a F5 
Manhã, entrada às 8h30, saída às 12h. 
Tarde, entrada às 13h, saída às 16h. 
 

Dia 14/12, terça-feira, F6 
Entrada às 8h30, saída às 12h. 
 

O lanche, tanto o sólido como o líqui-
do, deverá estar em embalagens indivi-
duais e descartáveis. Essa vivência é 
fundamental para a orientação da movi-
mentação em cena e familiarização com 
o espaço. Precisaremos contar com a 
parceria das famílias alterando um pouco 
suas rotinas. 

PLANTÃO DOS PROFESSORES 
Quinta-feira, 16/12, Ensino Funda-

mental II, das 18h às 21h. O atendimento 
será por ordem de chegada. 

Segunda-feira, dia 20, Ensino Funda-
mental I, das 8h às 12h turmas da ma-
nhã e das 13h às 17h, turmas da tarde. 
Agendamentos na secretaria para encon-
tros de até 15 minutos. 

No mesmo dia, Educação Infantil das 
8h às 13h. Agendamento na secretaria. 

CONCURSO SAMBA 2011 
Está lançado o concurso para o Sam-

ba da Escola Sá Pereira 2011. Que pode 
ser uma marcha. Nosso bloco sairá no 
dia 19 de fevereiro, uma semana antes 
do Carnaval. 

Inscrições até o dia 31/1 com um ar-
quivo de texto com a letra (.txt) e um ar-
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lagos e rios da região e sobre os costu-
mes do pantaneiro. 

BELÉM DO PARÁ 
Nas próximas semanas vamos pes-

quisar sobre Belém do Pará e sua ani-
mada dança regional, o Carimbó. Materi-
ais sobre o assunto serão bem-vindos. 
Pedimos aos pais das meninas da Turma 
da Rua que enviem, diariamente, na mo-
chila, uma saia rodada para os nossos 
ensaios. 

LAGARTAS 
As Turmas da Rua, Tinta e Bicicleta 

vêm acompanhando o desenvolvimento 
de uma lagarta que caiu da mangueira. 
Todos os dias, Joilson encosta a escada 
na árvore para colher uma folha bem 
verdinha para a nossa cria. Nesta sema-
na, Dona Maria encontrou outra lagarta, 
muito maior. As crianças logo disseram 
que era a mãe da primeira! E qual não foi 
nossa surpresa quando, em pouco tem-
po, encontramos a "mãezinha" tecendo o 
seu casulo! Vamos observá-las até o 
final do ano e devolvê-las ao seu habitat. 

SÃO PAULO 
A Turma da Tinta iniciou sua pesquisa 

sobre a cidade de São Paulo. Começa-
mos aprendendo sobre um ritmo musical 
muito característico de lá: o hip hop. As 
crianças estão muito animadas com a 
coreografia que estão ensaiando para 
apresentar na festa. Para ilustrar as futu-
ras conversas, contamos com a colabo-
ração de quem tiver fotos, livros ou ví-

las desse universo por meio de histórias, 
vídeos, músicas e muitas brincadeiras! 

PORTO ALEGRE                       ���� 
As crianças da Turma da Pracinha, 

envolvidas com a festa de fim de ano, 
estão pesquisando sobre Porto Alegre. 
Vimos várias fotos e identificamos muitas 
coisas em comum com o Rio de Janeiro: 
parques, prédios, museus, estádio, via-
dutos... 

Raquel, auxiliar da Turma da Bicicleta, 
nos emprestou fotografias de sua infân-
cia, acompanhada de seu pai, que é gaú-
cho. Numa delas, vestidos a caráter, ela 
de prenda e ele de gaúcho típico. As cri-
anças adoraram! 

Vera, avó da Letícia, trouxe uma saco-
la cheia de surpresas: Dicionário de Por-
to-Alegrês, de Mario Quintana, camisa 
do Grêmio e uma cuia de chimarrão. Foi 
um sucesso! 

Precisamos de mais colaborações 
para as nossas pesquisas, elementos 
que possam nos aproximar mais das tra-
dições do Rio Grande do Sul. Alguém 
pode ajudar? 

CAMPO GRANDE E O PANTANAL 
Como as águas de um rio que segue 

seu rumo, a Turma da Bicicleta continua 
sua pesquisa sobre as águas das cida-
des. A turma, agora, está envolvida com 
Mato Grosso do Sul, mais especifica-
mente com a cidade de Campo Grande e 
o Pantanal. Para ilustrar nossas desco-
bertas, assistimos a um vídeo sobre os 

deos sobre a cidade. 

VOCÊ JÁ FOI À BAHIA? 
A Turma do Bonde está concluindo os 

trabalhos inspirados nos projetos de Bur-
le Marx mas encontrou um tempinho pa-
ra ir à Bahia e conhecer uma das cida-
des que fará parte do roteiro da festa de 
encerramento. 

Além dos pontos turísticos mais co-
nhecidos de Salvador, estamos vendo 
um pouco da poesia de quem tão bem 
representa aquela terra: Dorival Caymmi. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

MOBY DICK 
Nas duas últimas semanas, alunos e 

professoras da turma do Teletransporte 
estiveram envolvidos com Moby Dick, de 
Herman Melville. Inicialmente contextua-
lizamos a obra à época em que foi escri-
ta, há 150 anos, quando a preocupação 
com a ecologia era bem menor que hoje. 
A história provocou fortes emoções, des-
pertou interesses e provocou diversas 
discussões! A paixão dessa turma pela 
literatura nos propiciou uma construção 
significativa de conhecimentos a partir 
desse romance. 

A FESTA NO CÉU 
As crianças da Turma da Estrada co-

meçaram a leitura do livro, "A Festa no 
Céu". Vimos outras versões da história 
na biblioteca e fizemos uma pintura dos 
animais que voam e que aparecem na 
trama. Para completar, cada criança fez 
a sua tartaruga com um casco de argila 
remendado! Todas estão super empolga-
das com essa leitura! 

MERCADINHO NAS F2 
As F2 estão envolvidas nos preparati-

vos do mercadinho que realizarão na 
próxima semana com a F1. Divididos em 
grupos, separaram as sucatas de acordo 
com as seções do mercado que serão 
responsáveis e criaram o encarte. 

A F2MA está precisando de encartes 
de supermercado e embalagens limpas e 
vazias de materiais de limpeza e higiene. 

A F2T, por problemas de avaria e en-
trega, precisou adiar o mercado para a 
semana que vem. A F2MB inventou um 
"jingle": 

"Nós não poluímos o mundo 
Só te damos o que comer 
Mercadinho da Reciclagem com vo-

Turma da Pracinha no projeto Porto Alegre 



cê!!!" 

ALÉM DO MERCADINHO 
Na F2T, estamos nos dedicando à 

apostila "Fábulas". Discutimos sobre os 
personagens que são animais e suas 
características não aparentes. Esta foi 
uma tarefa bem difícil. Precisamos parar 
e reler muitas dessas histórias, tentando 
identificar o jeito de cada bicho. Aprovei-
tamos para pensar, também, nos amigos 
da turma, como são, com que animais de 
fábulas são parecidos e o que os deixa 
tristes ou felizes. Foi bacana perceber 
como esse grupo é amigo e atento ao 
outro. 

CADEG                                  ���� 
As F3 foram abastecer suas barracas 

no mercadão da CADEG. Promoção, abati-
mento, atacado, varejo, lucro, prejuízo... 
Essas e outras palavras do universo co-
mercial estavam na boca dos nossos pe-
quenos feirantes durante o passeio. 

Pesquisaram preços, produtos que 
pudessem se manter com qualidade até 
o dia da feira e usaram muito cálculo 
mental para os pagamentos e trocos. A 
feira para os pais está acontecendo nes-
ta sexta-feira. 

TROCANDO IDEIAS                   ���� 
As crianças das F4 terminaram a leitu-

ra de "Minhas Memórias de Lobato" e 
receberam a visita da autora, Luciana 
Sandroni. Foi uma conversa muito gosto-
sa, onde meninos e meninas mostram-se 
curiosos e atentos a tudo o que ela tinha 
para contar. 
 

"O nosso encontro com Luciana San-
droni foi muito bom porque falamos de 

"(...) A visita da Luciana foi muito le-
gal! Fizemos muitas perguntas e no final 
ela autografou nossos livros. " 

Pedro Couto, F4T 

DE VOLTA AO COMEÇO 
Na última semana, a F5T pode revisi-

tar o início do nosso projeto sobre o Rio. 
No aniversário da cidade, pensávamos 
bastante sobre a ideia de que vivemos 
em uma cidade maravilhosa. Será? O 
que faz do Rio uma cidade maravilhosa? 
Estas foram perguntas que fizemos aos 
transeuntes em plena Praça XV. Fize-
mos um passeio pelo Centro tentando 
garantir um percurso que nos levasse ao 
encontro dos nossos estudos. Dentre 
muitas coisas, queríamos saber o que 
temos, hoje no lugar do Morro do Caste-
lo, o que foi construído lá? Afinal, qual o 
cenário de Ludi na Revolta da Vacina? 
Mas não ficamos apenas nisso. Ficamos 
encantados com o Real Gabinete Portu-
guês de Leitura; passamos pelos Arcos 
da Lapa; paramos na Praça XV, fomos 
do Paço Imperial ao Chafariz do Mestre 
Valentim; entramos pelo Arco do Telles, 
nos aventuramos pela estreita Rua do 
Ouvidor, atravessamos a Av Rio Branco, 
a tão sonhada Avenida Central do prefei-
to Pereira Passos e finalizamos com as 
delícias para os olhos e para o paladar 
na Confeitaria Colombo. 

NÃO PERCA ESTA REPORTAGEM 
PROTESTO DA QUARTA! 

Inspirado em Emília no País da Gramáti-
ca 
Autora: Antonia 
 

Quarta Conjugação entra em guerra 

 As F3 na CADEG 

muitas coisas. Conversamos sobre Mon-
teiro Lobato, seus personagens e como 
eles a inspiraram. Também conversamos 
sobre os personagens que ela criou em 
seus livros. 

A sua personagem principal é a Ludi, 
que já viveu várias aventuras. Ela tem 
umas características da Emília e é um 
pouco como a Luciana gostaria de ter 
sido quando criança. 

Quando o João (F4M) perguntou se 
ela tinha dificuldades de saber como ter-
minar uma história, ela disse que o mais 
difícil é começar, porque o final vem na-
turalmente. Gostamos muito de ver os 
originais do próximo livro “Ludi e os fan-
tasmas da Biblioteca Nacional”, que es-
tava com ela para a última revisão antes 
do lançamento ainda neste ano." 

Texto coletivo, F4M 
"Luciana nos contou que a vontade de 

ser escritora começou aos 13 anos, e 
que no começo gostava de escrever poe-
mas para o jornal da escola(...)" 

Pedro Galvão, F4T 
"(...) Ela é escritora há 22 anos e já 

publicou 21 livros. Luciana é muito sim-
pática e nós gostamos muito dela." 

Matias, F4T 
"(...) Luciana tem uma personagem 

especial, a Ludi, uma garota de 8 anos 
que vive muitas aventuras. Ela escreve 
biografias de uma maneira muito diverti-
da que torna a leitura mais gostosa." 

Giovana, F4T 
"(...) Ela gosta de escrever livros gran-

des e informativos. Para isso é preciso 
pesquisar muito antes de escrevê-los. 
(...)" 

Glória, F4T 



com o povo brasileiro. A gramática a a-
poia, mas o povo acabou vencendo, pois 
apesar dos gramáticos apoiarem a ideia, 
o povo é que manda, usa e se apodera 
da língua. 
 

Nessa sexta-feira, dia 25 de janeiro, 
houve um protesto; um protesto para 
refazer a quarta conjugação. Toda a gra-
mática portuguesa saiu por livros, jor-
nais, computadores etc. O protesto parou 
na metade da praia de Copacabana para 
fazer o seguinte discurso: 

"Estamos aqui reunidos, tomados por 
grandes indignações, frente ao abando-
no da quarta conjugação; temos de ter 
atitude para que tudo se resolva e consi-
gamos dar início a uma nova conjuga-
ção. Temos que dar esperança ao povo 
de Portugália e consciência ao povo bra-
sileiro. Temos que lutar!! 

Ao " por" e família! 
(gramática delira) 
Às conjugações! 
(gramática delira) 
Ao povo brasileiro! 
(gramática delira) 
E, claro, a nós!! 
(gramática enlouquece)" 

NOTÍCIAS DO PEREIRÃO 
Nas duas últimas semanas as crian-

ças da tarde receberam de volta de sua 
licença-maternidade Renata que, acom-
panhada da professora Janaynna, apren-
deu o pique-chulé, o pique-bandeira co-
ringa e outras brincadeiras realizadas 
pelas turmas durante o semestre. 

CICLO DAS ROCHAS NAS F6 
Concluindo nossos estudos geológi-

cos, aprendemos sobre os tipos de ro-
chas e a partir da compreensão dos dife-
rentes processos de formação descobri-
mos como ocorre o seu ciclo. 

Descobrimos também que o Morro do 
Pão de Açúcar, assim como a Pedra da 
Gávea, são exemplos de rochas de ori-
gem metamórficas, e, o Grand Canyon, 
nos EUA, tem origem sedimentar. 

A leitura do capítulo "O ciclo das ro-
chas", do livro de Geologia, e a exibição 
do filme "Minerais e Rochas" apoiaram 
nossos estudos. Para a próxima semana 
os alunos devem assistir ao filme 
"Carajás: o ferro que vale ouro", disponí-
vel no site da escola. 

MUTIRÃO F6 
Convidamos os pais e alunos para um 

mutirão que pretende dar conta da con-
fecção do cenário de Tribobó City. Cai-
xas de papelão, rótulos de bebidas, noti-
nhas de dinheiro de brincadeira são ma-
teriais úteis para a oficina. O encontro 
será amanhã, sábado, às 9h30. Como 
passaremos a manhã trabalhando, um 
lanchinho para compartilhar com os ami-
gos será bem vindo. A escola servirá o 
suco. Mas é dia de trabalho. Ficaremos 
restritos ao pátio novo porque a escola 
estará em faxina. Não vale bola nem pre-
guiça! 

MANHÃ DE PIPED 
Você não sabe o que é PIPED? Esse 

foi o nome que Dora, da F6MA, deu ao 

evento que as F6 prepararam para apre-
sentar trabalhos de Português, Inglês, 
Projeto e Educação Física. 

Os pais estão convidados para a ex-
posição montada nas salas de aula do 
prédio novo, às 8h da quinta, dia 9. 

Aproveitamos para agradecer à Asla, 
tia da Paloma, por sua visita. Foi ótima a 
oportunidade de compartilhar seus co-
nhecimentos sobre câmera digital e foto-
grafia. 

ÁREAS NA F6 
A atividade desse final de semana é 

experimentar a noção de área. 
Os alunos precisam delimitar, no ma-

pa, uma área de 1 km2 tendo como pon-
to central de referência a escola. A ativi-
dade relembra o estudo de escalas e 
aborda, de maneira prática, o estudo so-
bre áreas iniciado esta semana. 

DE TODOS 
LIMPEZA NAS PRAIAS 

O Instituto Ecológico Aqualung organi-
zou um evento para comemorar o Dia 
Internacional do Voluntário. É um evento 
mundial, com milhares de voluntários 
envolvidos em uma série de iniciativas, 
incluindo as campanhas de limpeza. Aos 
interessados, o evento será, domingo, 
5/12, às 10h, em Ipanema, em frente à 
Garcia Dávila. 

TEATRO NA CAIXA 
Ivani, mãe de Nina (F3TB) e Flora 

(F3TA) indica o espetáculo "O som dos 
meninos quietos" na Caixa Cultural, Av. 
Almirante Barroso, 25, dias 4 e 5 de de-
zembro às 16 horas. A entrada é gratui-
ta. 

Trocando ideias com Luciana Sandroni, as F4 terminaram a leitura de "Minhas Memórias de Lobato"  

  6   MARIA JUNQUEIRA SCHMIDT M DE SÁ TBT 
  6   DANIEL CABALLERO DOS SANTOS   F1M 
  7   EDUARDO GRAND BRESSANE           TAM 
  8   DORA BUARQUE DE HOLLANDA      F6MA 
  8   GUILHERME ROHEN DE Q. C. LEAL    F2T 
  8   NATALIA FARROCO LAZOSKI              PRO 
10   FRANCISCO DE ABREU LIMA              TCM 
10   JOÃO PEDRO L DE S T FEVEREIRO F2MB 
10   CLARA MANZO FRANÇA MENDES     F3M 
12   CAROLINE DO COUTO SILVA              AUX 
 

Aniversários 

de 6 a 12/12 


