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Para Todos
Recomeço
Voltamos das férias saudosos, arejados e, como
sempre, cheios de novidades. Durante a
semana, ao retomar os estudos, tivemos muitas
oportunidades para compartilhar as vivências
desse tempo longe da escola.
Além disso, acolhemos novos e velhos alunos:
Marina, Helena (TAM); Liz Mel (F4M); Ainoa,
Maia, Nina e Gustavo (F5T); Joaquim (F7M);
Maria Geli (F7T); Maria Helena, João Pedro e
Luís Garamboni (F8TB).
Todos sejam bem vindos e tenham um ótimo
semestre!

Relatórios
Estão publicados os relatórios no site da escola.
Este documento tem como objetivo registrar o
percurso das turmas vivido na primeira metade
do ano, nas diferentes áreas do conhecimento.
Esperamos que sua leitura em casa seja uma
forma de revisitar e dar novo significado às
vivências escolares.

Livros Esquecidos
Pedimos aos pais que aproveitem a volta das
férias para verificar se entre os livros de casa
ficou algum da Sá Pereira. Caso encontrem,
pedimos que entregue à professora.

Educação Infantil
Novidade na Turma do Jabuti
Na Turma do Jabuti, entre beijinhos e abraços,
matamos a saudade no retorno das férias.
Recebemos duas novas amigas que foram
acolhidas com carinho por todos. Sejam
bem-vindas Marina e Helena!

Que Saudade!
A Turma do Pintinho voltou das férias saudosa
da escola dos amigos e contando muitas
novidades. Para receber o grupo, resgatamos
as brincadeiras e histórias preferidas,
contribuindo para fortalecer as relações de afeto
e a socialização entre as crianças.

Sejam bem-vindos!
Muitas brincadeiras, histórias e músicas
embalaram o retorno das férias na Turma do
Ovo. Saudosas, as crianças reencontraram
seus amigos e passaram tardes bem animadas.
Em nossas rodas de início do dia
compartilharam, com muito entusiasmo, seus
passeios, viagens e novidades vividas durante
as férias. [mais no site]

Reencontro da Borboleta
A Turma da Borboleta teve um reencontro
saudoso e cheio de histórias pra contar! Com
uma fala entusiasmada, acompanhada ou não
de fotografias, as crianças relataram nas rodas

os passeios e viagens com as famílias nas
férias. Aproveitamos esses primeiros dias para
matar a saudade dos amigos e do espaço,
proporcionando muitos encontros e
brincadeiras.

Sejam bem-vindos!
Relatos das Férias
Relatos animados de viagens, hotéis fazenda,
casas de avós, cinemas, praias e até de
receitas de pães ocuparam as rodinhas da
Turma do Papel. Pedro Henrique contagiou a
todos com sua experiência de fazer pães e
pizzas nas férias, inspirado num livro chamado
Técnicas de Padaria Profissional. O livro é um
convite com o passo a passo das receitas,
ilustrado e colorido. Ao folhear o livro, o desejo
de saborear as iguarias foi crescendo dentro de
cada um...

Quantas Novidades!
O retorno das férias foi repleto de novidades e
animação na Turma do Camaleão! As crianças
dividiram com o grupo as lembranças das férias
e as expectativas sobre as novas
transformações que estudaremos neste
semestre. Na aula de Música, o Jean
apresentou a canção "O Ar", de Vinícius de
Moraes, que embalou nossas tardes ao longo
da semana. Inspiradas, as crianças fizeram
pinturas utilizando como instrumento o ar que
sai do nosso corpo, soprando gotas de nanquim
e se divertindo com as formas inusitadas que se
formavam no papel.

Reencontros Saudosos
As crianças da Turma da Semente voltaram das
férias entusiasmadas com os passeios que
fizeram com suas famílias. Durante as rodas,
contaram novidades e relembraram músicas,
brincadeiras, histórias e trabalhos do semestre
passado. Revirando nosso blocão, para uma
retrospectiva, as poesias sobre o girassol e as
borboletas, de Vinícius de Moraes, chamaram a
atenção do grupo que as recitou com muito
empenho. Combinamos de recitá-las para a
Turma do Papel na próxima semana.

Saudade e Transformações...
Depois de matar a saudade, a Turma do Gelo
iniciou o semestre conversando sobre a
ilustração da nova capa da agenda. As crianças
foram estimuladas a falar sobre o que as levava
a pensar em transformação, a partir da

apreciação do desenho do aluno Antonio Bento.
Muitos comentários sobre as transformações
traçadas através de linhas e curvas foram feitos
pelas crianças:

"Parece uma bússola que se transforma em
escultura e em cartas". João C.
"Tem um pássaro se transformando em
escada". Nicolas
"Três pias se transformando em escada, que se
transformam em boca de jacaré e unha de
gato". Teresa
"Tem um cavalo marinho virando um urso". 
Maria Luisa
"Um pássaro descendo o escorrega". Daniel
"Uma escada rolante virando um cavalo marinho
e um pássaro". Antonia P.

Mural de Fotos
Recordar é viver! E nada melhor do que lembrar
de momentos vividos com alegria e prazer.
No mural de entrada da escola estão expostas
algumas fotos da Festa Junina. Quem ainda não
pôde apreciar, não deixe de reservar um
tempinho!

Ensino Fundamental I
A F1 Relembra
Aproveitamos a primeira semana para revisitar
os primeiros trabalhos do ano. As crianças
apreciaram como desenhavam e escreviam e se
divertiram vendo seus "antigos" traçados.
Também registramos o que cada um aprendeu
de mais importante no último semestre. Agora,
todos estão ansiosos para iniciar o novo projeto
e garantir mais um semestre de muitas
conquistas.

Recomeçando
O retorno das férias rendeu boas conversas na
F2! Para aquecer as ideias, visitamos nosso
caderno de projeto e cada um observou o que
precisava completar e corrigir, um exercício e
tanto. Começamos também a revisão de contos
que escrevemos no semestre anterior e, em
breve, iremos compartilhar nossas histórias.
Na F2M, Tomás nos visitou e fizemos uma
gostosa despedida. Ele se mudou e vai estudar
em outra escola. Desejamos boa sorte ao nosso
querido amigo!

Abrindo o Semestre
As F3 voltaram às aulas animadas para dar
continuidade aos estudos sobre o Rio
Amazonas. Como estão todos muito sabidos
sobre tudo que aprenderam, pensaremos em
um planejamento para a Feira Moderna no qual
as crianças participarão ativamente da
construção das atividades e do que
pretendemos apresentar. Revisitar os registros
no caderno de Projeto será fundamental para o
processo.
A F3M se despediu de Giovana e Sebastião,
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com um delicioso lanche coletivo. Já estamos
com muitas saudades, mas felizes e confiantes
de que as experiências de renovar e conhecer
outros universos é sempre muito rica.
Aguardamos as novidades.

Dinheiro na F3
A F3 abrirá o semestre na Matemática com uma
visita à exposição sobre cédulas e moedas
brasileiras e de outros "cantos" do mundo. É
uma mostra que conta a história da evolução do
dinheiro, principalmente do Brasil, apresentando
todas as transformações de nossa moeda, ao
longo de 513 anos.
Estudaremos mais sobre nosso sistema
monetário, mercados e produtos hortifruti, para
construirmos a Feira Livre, momento muito
esperado, que acontecerá em outubro.
Aguardem nosso convite para as compras! A
F3M irá na quarta-feira e a F3T na outra
semana.

Começar de Novo!
Com jeitinho de preguiça, carinha ainda de sono
e a mochila recheada de saudade e novidades,
começamos o novo semestre na F4M. E
voltamos com força total!
Uma gostosa conversa envolveu e despertou o
interesse de todos que tiveram a oportunidade
de partilhar as suas vivências das férias. Rever
conceitos que envolvem cálculos e a
multiplicação preencheu nossas aulas de
Matemática.
Mas o que mais está nos deixando curiosos é
descobrir o que Tistu tem de tão especial além
do seu polegar verde. Você sabe? Pois é,
nossas manhãs estão carregadas de emoção
durante a leitura compartilhada dos últimos
capítulos do livro "O Menino do Dedo Verde".
Tivemos ainda uma ótima surpresa! Recebemos
uma amiga nova, a Liz Mel, que veio aumentar
o nosso grupo de amigos. Seja bem vinda!

A Reforma na Natureza
As F4 se preparam para a próxima leitura
comparilhada. Lembramos aos alunos que
tragam o livro "A Reforma da Natureza", de
Monteiro Lobato, da editora Globo que já foi
pedido no informe anterior. A livraria Papel aos
Pedaços está preparada para atendê-los.

Voltando com Tudo! 
A F4T voltou às aulas com muita energia e
trazendo muitas novidades! O primeiro dia de
aula foi de muita conversa e relatos de tudo que
fizeram nas férias! Mas agora é hora de
TRANSFORMAR essa energia positiva em
muito trabalho! Já começamos a falar sobre
biografias e o nosso primeiro desafio é saber
um pouco mais sobre o poeta Vinícius de
Moraes, já que esse ano comemoramos seu
centenário! As crianças estão muito empolgadas
e o tema aguçou a curiosidade de todos!
Também daremos continuidade ao nosso
projeto "Natureza" com muitas pesquisas e
experiências! Não podemos esquecer da
Matemática e das muitas descobertas que ainda
faremos sobre multiplicação e também sobre
divisão!
É assim que começamos: com muita energia e
muito trabalho!

Arte e Geometria
Nas aulas de Artes, os alunos das F5
observaram os trabalhos do artista Paul Klee,
para então encontrar formas geométricas no
espaço da escola. Notaram o retângulo formado
no espaço entre os bancos, o triângulo no gol
do campinho, triângulos no vão entre um degrau
e outro, os losangos na grade do brinquedão,
pontos formados por pregos, as tomadas em
forma de hexágono, entre tantos outros
elementos. [mais no site]

Arte e Geometria

Voltando com Tudo!
As F5 e as Crônicas
Para um estudo mais cuidadoso sobre crônicas,
vamos adotar: "Festa de Criança", de Luis
Fernando Veríssimo e "Cara ou Coroa", de
Fernando Sabino. Esses livros são da coleção
"Para gostar de ler - Junior". Não será preciso
comprar os dois livros. Pela agenda, vamos
comunicar o livro que cada criança deverá
comprar.

Passeio para as F5
Com a leitura dos livros da Luciana Sandroni "A
História de Rio através da Arte" e "Joaquim e
Maria e a Estátua de Machado", andar pelo
centro do Rio tornou-se um passeio obrigatório.
Queremos que as turmas visitem cenários dos
acontecimentos que leram nos livros,
observando o que permaneceu de cada época e
o que foi sendo acrescentado ou transformado
ao estilo e às demandas do seu tempo. Vamos
prestar atenção aos caminhos das águas na
história da cidade, descobrindo aterros,
aquedutos e canalizações. Além do percurso no

ônibus, caminharemos da Praça XV até chegar
à Colombo para um lanche. Para isso, pedimos
que cada criança leve R$30,00.
Esse tão esperado passeio acontecerá na
próxima semana. Fiquem atentos aos dias:
F5MA - dia 13, terça
F5T - dia 14, quarta
F5MB - dia15, quinta

Ensino Fundamental II
Um dia no Ensino Médio
Na próxima segunda-feira, os alunos da F9 irão
conhecer um dia de uma escola de Ensino
Médio. Fomos convidados para um dia de
convivência na EDEM. Seremos recebidos pela
psicóloga e pelo coordenador do Ensino Médio.
Assistiremos às aulas de Física, Química,
Sociologia e Filosofia, lancharemos na cantina e
conheceremos a escola. Sairemos no transporte
da Transcidade pontualmente às 7h30 e
retornaremos no horário de saída normal. Os
alunos que quiserem comprar lanche na cantina
devem levar algum dinheiro.

Gráfica de Artes
Nas aulas de Artes, os alunos das F9
conheceram algumas técnicas de impressão.
Exploraram a xilogravura, serigrafia com
máscara de papel e observaram o estêncil. Este
foi o primeiro contato para o desenvolvimento
das imagens para a pintura do Pereirão. [mais
no site]

Gráfica de Artes

Aniversários
De 12 a 18 de agosto
12 Pedro Campello do Rêgo Valença  F5MA 
12 Isabel de Salles Rio Branco Guimarães 
 TAT 
13 Francisco Nery Abrantes  F8TB 
14 Rafael Cardoso Adamczyk  F7T 
14 Rafaela Bisacchi Coelho Correa de Oliveira 
 AUX 
15 Alexandre Martins  AUX 
16 Giovanna Scheffer D'avignon  TDM 
17 Joao Felipe Attademo Liberal  F3T 
17 Nina Lazarini Rozenbaum  TBT 
17 Joaquim Jabor Mello Rosa  TCT 
17 Lara Lazarini Rozenbaum  TBT 
18 Nina Moras Segabinaze Moreira  TDM 
18 Pedro Ribeiro Michelotti  F7M 
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