
Durante o mês de janeiro serão publi-
cados, no "site" da escola, os relatórios 
de grupo de todas as turmas. 

PRIMEIRO DIA DE AULA 
O início das aulas está marcado para 

dia 7 de fevereiro. A todos, boas férias! 

PROJETO DÁ SAMBA 
Já pedimos autorização para o nosso 

bloco desfilar no Carnaval de 2011. Tam-
bém já divulgamos nossa expectativa de 
maior participação dos pais no evento. 
Vamos fazer um concurso do samba en-
redo ou marchinha que deverão ter como 
tema o projeto institucional de 2011. Nas 
reuniões de pais de avaliação, nossas 
discussões sobre o projeto apontaram 
para assuntos ligados à comunicação, às 
invenções, às novas tecnologias, à ener-
gia, às viagens, tanto dos descobridores 
como das científicas. Na próxima sema-
na, os professores estarão reunidos refle-
tindo sobre justificativas pedagógicas pa-
ra uma escolha. Em breve, divulgaremos 
a decisão no site, assim como o regula-
mento do concurso para o samba. Aten-
ção! Procuramos ritmistas voluntários que 

PARA TODOS 
INFORME INICIAL 

Em janeiro publicaremos o Informe 
652. Nessa edição apresentaremos o 
Projeto Institucional, a Equipe Pedagógi-
ca, a Lista de Material e um resumo do 
calendário escolar do primeiro semestre. 

FESTAS DE ENCERRAMENTO 
Esperamos vocês na Sala Baden Po-

well. 
 

Sábado, dia 18. 
Às 9h, Ensino Fundamental I Manhã. 
Às 11h, Ensino Fundamental I Tarde. 
Às 15h, Sexto Ano. 
 

Domingo, dia 19. 
Às 10h, Educação Infantil. 
 

A festa é para todos, mas precisamos 
contar com a colaboração de vocês ob-
servando algumas regras de ocupação 
do espaço. 

Na festa da Educação Infantil, as pri-
meiras fileiras da plateia estarão reserva-
das para um dos responsáveis pelas cri-
anças das TAs que podem precisar de 
apoio durante o espetáculo. 

Nas do Ensino Fundamental I, essas 
fileiras também estarão reservadas para 
as turmas de Primeiro e Segundo Ano 
que descem para a plateia no meio da 
apresentação. 

Pedimos aos fotógrafos que se posi-
cionem no balcão superior para não atra-
palhar a visão dos que querem assistir à 
festa sentados. 

Lembramos que cada criança que ali 
se apresenta trabalhou bastante para 
contar uma história construída em grupo 
ao longo do ano por muitas vivências, 
experiências, estudos e pesquisas. 

Cada uma desenvolveu habilidades e 
competências nesse processo e certa-
mente estará se esforçando para fazer o 
melhor que pode. É importante que sai-
bamos valorizar suas possibilidades e 

aceitar suas limitações. São crianças se 
expressando através das linguagens ar-
tísticas que vivenciam na escola e não 
artistas profissionais. 

PLANTÃO DOS PROFESSORES 
Ontem foi o dia do Plantão do Ensino 

Fundamental II. 
Dia 20, segunda-feira, será o do Ensi-

no Fundamental Manhã, das 8h às 12h, 
e o da Tarde das 13h às 17h. O da Edu-
cação Infantil, será das 8h às 13h, para 
os dois turnos. Agendamentos nas se-
cretarias. 

RELATÓRIOS E BOLETINS 
Os relatórios de grupo falam sobre os 

momentos mais significativos vividos pe-
las turmas durante o semestre. São as 
experiências coletivas. 

Os individuais trazem a observação 
dos professores, apontando as transfor-
mações, dificuldades e conquistas de 
cada aluno. 

Os relatórios individuais e boletins, de 
todas as turmas, exceto o Sexto Ano, 
que já recebeu, seguem hoje. 

Informe Semanal nº 651 
17 de dezembro de 2010 - Ano XV 

 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231, 4106-0745 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232, 4106-0209 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 

Carlinhos, pai do Bernardo (TCT) e do Francisco (TDT) em visita à Turma da Paisagem 



cola no início das aulas: fichário com as 
divisórias mas sem as fichas; pasta de 
artes com os trabalhos; pasta do coral 
com as partituras; Atlas; dicionários. As 
turmas que utilizam o caderno de Inglês 
durante dois anos, foram informadas a-
través das agendas. 

AINDA 2010 
Tivemos muitos colaboradores duran-

te o ano. Agradecemos aos pais, amigos, 
ex-alunos... Todos os nossos encontros 
ampliaram nossas pesquisas e vivências. 

PRESENTE PARA AS FÉRIAS 
Nesta semana, as crianças receberam 

uma surpresa: um marcador de livro com 
o logotipo da nossa Biblioteca Monteiro 
Lobato e a ilustração da Alícia (F5M) que 
foi selecionada no concurso do meio do 
ano. Uma lembrança de nossos dias 
nesse espaço que ganhou nome e mui-
tos livros novos. Aproveitem o marcador 
para as leituras de férias. 

F2T FECHANDO O ANO 
Passamos a última semana arruman-

do a casa. Tingimos as capas dos pufes 
de garrafa PET e aproveitamos para a-
gradecer a todos que colaboraram jun-
tando e trazendo garrafas para a escola. 
Foi uma construção muito bacana, feita 
em momentos de muita alegria, aprendi-
zagem e descontração. 

Conversas, ensaios, desenhos, artes, 
jogos e comemorações fizeram parte 

possam se integrar à bateria. Quem se 
habilita? A escolha do samba está marca-
da para o dia 2 de fevereiro às 18h. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                   

ALEGRIA E EMOÇÃO! 
Muitos ensaios e preparativos para a 

festa animaram a última semana da Pe-
reirinha. Foi emocionante ver os olhinhos 
brilharem com a participação do palhaço 
Arrelia e da bailarina Leleta na história 
que conduzirá à festa. 

Estamos chegando ao final do ano 
felizes e gratificados com o trabalho de-
senvolvido em parceria com nossos pe-
quenos e suas famílias. Em 2011 estare-
mos aguardando a todos com muita ale-
gria e novidades para compartilhar! 

ÚLTIMA VISITA 
Na semana passada, a Turma da Pai-

sagem recebeu a visita do Carlinhos, pai 
do Bernardo (TCT) e do Francisco (TDT), 
para mostrar algumas curiosidades de 
Lisboa, que visitou durante uma apresen-
tação da sua peça infantil em Portugal. 
Nos divertimos muito com um vídeo feito 
nos bastidores, no qual um dos atores, 
que também é professor de música, can-
tou e encenou com mais duas atrizes 
algumas canções infantis. Algumas músi-
cas eram conhecidas e cantadas tam-
bém aqui no Brasil, outras, novidade. As 
crianças cantaram, dançaram e adora-
ram o encontro! 

VISITAS ESPECIAIS 
A Turma da Rua recebeu duas visitas 

especiais esta semana: uma foi a da ami-
ga Julieta, ex-aluna da Sá Pereira, que 
passou o dia brincando com a turma e 
que contou sobre sua vida e nova escola 
na Irlanda; a outra foi a gostosa experiên-
cia cultural e gastronômica proporcionada 
pela professora Camila, da Turma da 
Vassoura, que promoveu uma verdadeira 
viagem a Belém, ao som do carimbó, 
mostrando fotos, ingredientes típicos da 
região, como a tapioca, além de vídeos e 
de uma degustação de açaí batido. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29              

VAI E VOLTA 
Materiais que devem voltar para a es-

desses dias de despedida. 

PASSEIO E DESPEDIDA 
Na semana passada, os alunos da 

F2MB saíram distribuindo o folheto que 
fizeram sobre o lixo para os comercian-
tes vizinhos. Foi uma graça vê-los empe-
nhados em explicar o seu conteúdo e as 
descobertas feitas ao longo do semestre 
com o projeto "Lixo: de onde vem? Para 
onde vai?". Nesta semana, fizeram arru-
mações de material e relembraram os 
estudos do ano. Todos tiveram uma boa 
surpresa ao visitar o caderno de projeto 
e ver o quanto aprenderam e cresceram. 
Tivemos, também, a despedida de Ha-
nah, que irá mudar de turno e passará a 
integrar a F3T no próximo ano. 

EM RITMO DE FESTAS 
As F4 estão terminando o ano em fes-

ta. Terça-feira, a turma da manhã iniciou 
o dia preparando, com a ajuda da Nívia, 
um delicioso bolo de laranja para o lan-
che de despedida da Francisca, nossa 
amiga que está voltando para o Chile. E 
também nos despedimos do Antonio que 
vai para o turno da tarde. A F4M vai sen-
tir muita falta do convívio diário com os 
dois amigos e deseja-lhes felicidades! A 
festa da F4T foi quarta-feira, com árvore 
de Natal, amigo oculto e tudo! 

JÁ GRANDES 
As F5 receberam uma tarefa impor-

tantíssima. Em grupos, visitaram as tur-

Visita da Julieta à Turma da Rua 



mas para saber o que as crianças meno-
res pensam sobre a rotina, o projeto, as 
relações na Sá Pereira. E também o que 
todos gostariam de estudar. Se diverti-
ram muito com as ideias e questiona-
mentos que ouviram. Assim, planejare-
mos 2011. 

F5M EM TEMPO DE FESTA 
"Alguns amigos que conquistamos 

irão sair da escola, mas não é por isso 
que temos que ficar tristes. Porque não é 
uma despedida, mas sim um novo come-
ço! Comemoramos nossa viagem, novas 
amizades e um ano novo. Tudo isso em 
uma festa dançante e bem emocionante 
com discursos e homenagens do que 
passamos na Sá Pereira, a escola que 
tanto amamos. Com vocês um breve re-
sumo de 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3 anos de vida 
e aprendizagem de cada um de nós nes-
sa escola: 
 

acolhimento, compaixão, lembranças, 
entradas, emoção, diversão, felicidade, 
amizades para sempre, carinho, relações 
construídas, pessoas, felicidade, lealda-
de, momentos, sinceridade, amor, afeto, 
professores, convivência, solidariedade, 
tolerância, obrigado por tudo! Nesse cli-
ma também encerramos a semana com 
um delicioso lanche. 

"Estamos juntos!" 
Texto Coletivo 

NA F5T... 
A meninada se dedicou escrevendo 

muitas crônicas ao longo do semestre; 
fizemos um coletânea que desejamos 
socializar com as famílias numa versão 

o pai é diferente, se vê o casaco no chão 
diz: 

— Filho, você pode pegar o casaco. 
E você responde: 
— Só no intervalo. 
— Ok, filho. 
Bem separado, assim é legal! Mas 

junto... 
— Oh, homem, vem pegar o casa-

co!!!!!! 
E o homem responde: 
— Tá no meio do jogo, mulher. 
— Venha pegar o casaco agora mes-

mo!! 
O homem levanta, infeliz, pega o ca-

saco põe o casaco no cabide e volta a 
ver o jogo. Essas são as diferen... 

— Oh homem põe o casaco no cabi-
de!! 

— Cala a boca mulher quero terminar 
a crônica!!! Que saco!!!!!!!” 

TRIBOBÓ E AS CIDADES 
Na última Tribo das F6, refletimos so-

bre as possíveis relações entre a peça 
Tribobó City e o Projeto "As Cidades". 
Muitos aspectos foram levantados pelas 
crianças, mas aqui ficam alguns recados: 
 

"Tribobó é uma cidade que sofre com 
a corrupção do governo, que só tem inte-
resse em ouro e em dinheiro, não ligan-
do para as necessidades da cidade." 

Gabriel 
"Aqui, na nossa cidade, é quase a 

mesma coisa. Políticos se elegem falan-
do para a sociedade que irão conseguir 
mudar a cidade, fazendo escolas, hospi-
tais, saneamento básico, salários jus-
tos..."                                       Cecilia 

F4M e Nívea preparando o bolo Amigo oculto na F4T 

digital. A leitura de " Acontece na cida-
de", ajudou a melhorar o repertório e a 
aumentar as referências. Por aqui, já 
vamos dividindo um pouquinho: 

O Abandono dos cães 
Eduarda, F5T 

“A maioria dos habitantes de Paris e 
do Rio, tem um problema muito sério, 
compram seus cães e esquecem deles, 
isso não é nada bom. Abandonam seus 
animais porque no final do ano eles que-
rem viajar para um lugar de praia bem 
diferente. 

Felizmente, existem pessoas boas 
que ficam com seus cães até morrerem, 
estes cães são felizes. Você deve estar 
se perguntando como eu sei disso, é por-
que eu conheço muito os cachorros e 
tenho certeza absoluta que se os cães 
pudessem falar, pelo menos, uma vez na 
vida, se eles encontrassem um gênio da 
lâmpada, eles diriam que ficam super 
tristes quando são abandonados. 

Espero que o meu recado tenha sido 
bem entendido e, de agora em diante, 
que todos pensem duas vezes antes de 
comprar seu cão. É preciso pensar em 
onde você vai deixá-lo quando viajar e se 
ele tem um lugar para ficar em sua casa 
e em seu coração”. 

Diferença de pai e mãe 
Tomás, F5T 

“Pai e mãe, quase iguais, só algumas 
diferenças tipo: mãe é mais séria, se vê 
um casaco no chão berra: 

— Filho vai pegar o casaco!!! Agora! 
Bem no meio do jogo! Que saco! Mas 



"Em toda cidade existem aquelas pes-
soas que não são necessariamente ban-
didas (como em Tribobó), mas que dian-
te de uma oportunidade de ganhar di-
nheiro facilmente acabam fazendo coisas 
erradas" 

Gabriela 
"É importante que a população saiba 

votar com consciência e escolha pesso-
as honestas para nos representar." 

Luiza Annik 
"As cidades hoje têm de enfrentar 

muitos problemas... por mais que seja 
difícil, nós devemos enfrentá-los optando 
pelo caminho da justiça e do bem, pois 
só assim nós realmente poderemos re-
solver os problemas sociais e políticos". 

Dora 
"Tribobó é uma cidade como qualquer 

outra, com seus pontos altos e baixos, 
seus problemas. Afinal, não existem ci-
dades perfeitas!"  

Maria 
Ao final dessa conversa, as F6MA e 

F6MB receberam os boletins. Foi um 

momento para avaliarem o ano, tentando 
aproveitar ao máximo as observações 
feitas pela equipe de professores. Assim, 
podemos fechar o ano conscientes dos 
aprendizados e dos desafios que estão 
presentes. 

ANO QUE VEM TEM MAIS 
Hoje, encerramos nossas aulas de 

Matemática nas F6 com um delicioso 
lanche coletivo. Um final mais que mere-
cido! Este ano trabalhamos, produzimos 
e crescemos muito! Vamos continuar 
nesse pique o ano que vem! 

Festa dançante das F5 

20   PEDRO LEÃO FLAKSMAN                    F1M 
20   JOÃO FORTUNA DÍAZ                         F2MA 
21   PAULA DE MATOS P LACOMBE          AUX 
21   JULIA HUE BARROS PEREIRA             F5T 
21   SOFIA MADUELL V KISCHINHEVSKY  TCT 
22   MARIA STOCKLER CARVALHOSA     F3TA 
22   IGNACIO MOURA HUE                          F5M 
24   RAVI MACIEL COLELA SAAD               TAM 
25   LEONARDO SKOPINICH MONTEIRO  F4M 
26   MARIA ANTONIA P DA S MELLO         F5M 
27   GUILHERME MATHIAS GUEDES          TBT 
27   ANTONIO BRANCO D AVELLAR         F3TA 
28   RAFAEL DA NÓBREGA RONDINELLI F3TB 
28   CAROLINA NABUCO NERY                F6MA 
29   ANGELO RICCETTO                               TDT 
29   GUILHERME INTRATOR RODRIGUES TDT 
29   MARIANA CAMPELLO R VALENÇA   F6MB 
30   PEDRO XAVIER FERREIRA DE SA       F5T 
31   ANTONIO FENDT FAJARDO                 TDM 
31   ALICE GUARANÁ T CAVALCANTI         F5T 
31   DIOGO ARIEL DE A BARCELLOS      F6MA 
 

Janeiro 2011 
  2   NINA PAULO TETÜ                               F3TB 
  2   FLORA PAULO TETÜ                            F3TA 
  4   GABRIEL DIAS VERZTMAN                   TCT 
  5   LEONARDO DAVID JARBAS                 AUX 
  6   OLIVIA SILVA AFFONSO                       F1M 
  6   LUCAS GENTIL LEONELI                     F3TB 

Aniversários de 20/12/2010 a 13/2/2011 

  6    VICENTE BRONSTEIN BARONE           F2T 
  9    JOSE HERMETO KUBRUSLY                F1T 
10    VINÍCIUS BRUM TEIXEIRA SOARES F6MA 
10    DANIEL VAN SLUYS ERLICH              F3TB 
10    SEBASTIÃO DE SOUZA                         AUX 
12    FLAVIO GOLDMAN THOMPSON       F6MA 
12    VIVIANNE ANTUNES M CANDIOTA     AUX 
13    RODRIGO LUDUVICE ROMANAZZI  F2MB 
15    GABRIEL BRAGA GOLDENSTEIN      F3TB 
15    INARA SILVA DE ARAUJO                     F3M 
16    TOMÁS B GUIMARÃES                          TAT 
16    BEATRIZ ALVERCA CAVALCANTI       TDM 
16    FILIPE XAVIER FERREIRA DE SÁ      F3TB 
17    CATARINA VAREJÃO DE M PAZ          TDT 
17    EIKE MARTINS RABELO                       F5M 
17    RODRIGO INTRATOR JUPPA               TCT 
17    JOSÉ DE MIRANDA T DE MIRANDA     F4T 
17    MARIA EDUARDA LAZOSKI RAMOS    F5M 
17    GIOVANNA CARVALHO MONTEIRO     F5T 
18    RAFAEL OBÓN ECHAVARREN             TBM 
18    HELENA B DE MEDEIROS                   PRO 
18    LITO KEMPER S ALBUQUERQUE         F4T 
18    MARIA LUCIA SANTOS CALDERON   PRO 
19    FRANCISCA PAZ I GIACOMINI             F4M 
20    DENISE BARROS DE A MORAIS         PRO 
20    MARIA TERESA J A MOURA                  DIR 
21    TOM CAZÉS DE BARROS                     TBT 
21    ALINE MONTEIRO NERY                      PRO 

21   YANNA ANDRADE S DA COSTA          AUX 
23   BRENNO R RODRIGUES                            F2MA 
23   ANA CAROLINA P C GALLINDO           F4M 
23   MARIA MANUELA K DE AGUIAR          TAM 
24   AURORA MULLER G PESSOA             TBM 
26   ANA HERMETO KUBRUSLY               F6MB 
28   BENTO DI MENDES                             F2MB 
29   LUIZA DE ABREU COTRIM                   TCM 
29   LETÍCIA QUEIROZ MACHADO              TBT 
31   ANA LUISA TRAVASSOS P ALEGRE  F3TB 
 

Fevereiro 
  2   ADRIANA DA SILVA LIMA                     AUX 
  2   YURI PRINZAC NACHT                          TAT 
  5   CAROLINA PEDREIRA DE C COSTA F6MB 
  7   ANA GUIMARÃES FLEXA RIBEIRO     TCM 
  7   TATIANA GRINBERG LIMONCIC         F3TA 
  7   MANOELA MARINHO REGO                 PRO 
  7   ANTONIO SERAFIM PERES               F2MA 
  8   LUÍSA LUNIÈRE JEFFERSON             F3TB 
  8   PEDRO PORTO SILVEIRA                     TAT 
  8   ÚRSULA MOREIRA  DE SOUZA           TDM 
  9   NINA NEVES LOBATO                           F1M 
12   LOLA FIUZA DA CUNHA                         F4T 
12   BRUNA DE ARAÚJO BRAGA              F2MA 
12   NINA NEDER DE LIMA                        F6MB 
13   PEDRO GALVAO DE M PERPETUO     F4T 
13   LARA DA PIEVE DA SILVA PRADO       TAT 
 


