
Informe 765 - EF
Notícias de 13 de dezembro de 2013
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo –  2538-3231, 4106-0745
Rua Marques, 19 – Humaitá –  2538-3232, 4104-0209
www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br

Para Todos
Festas de Encerramento
Nossas Festas de Encerramento serão no Teatro
Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, Centro.
Fundamental I - 14/12 (sáb.)
- Manhã: 9h
- Tarde: 11h
Educação Infantil - 15/12(dom.)
- das 9h às 10h
Fundamental II - 15/12 (dom)
- F6 e F7 - de 10h30 às 11h30
- intervalo para arrumação do palco - de 11h30 às 12h
- F8 e F9 - de 12h às 13h
Precisamos contar com a colaboração de todos se
organizando para chegar com antecedência, pois
teremos que iniciar as apresentações pontualmente.
Temos que entregar o espaço vazio e arrumado às
13h30.
Importante: Na festa de Fundamental I, as três
primeiras filas são reservadas para as turmas de F1,
F2 e F3.

Calendário 2014
Por conta da Copa, teremos um ano atípico:
10/2 - Início das aulas para todos os alunos.
22/2 - Bloco Sá Pereira.
13/6 - Término do primeiro semestre para todos os
alunos.
30/6 - Início do segundo semestre para alunos da
Educação Infantil e da Semana de Apoio para os
alunos do Ensino Fundamental I e II.
7/7 - Início das aulas para os demais alunos do
Ensino Fundamental I e II.

Relatórios e Boletins
Todos os alunos levaram algum documento como
uma avaliação final do ano. Os alunos de F1 a F3
receberam os relatórios individuais e os de F4 a F9
receberam os boletins.
Entendemos a aprendizagem como um processo
contínuo e ininterrupto. Uma leitura cuidadosa, com a
família, para procurar manter as conquistas e
transformar o que é necessário, é muito importante
nesse percurso de formação de estudante.
Informações sobre materiais, equipe pedagógica,
tema e justificativa de 2014 serão publicadas no "site"
na primeira quinzena de janeiro.

Boas Férias
Queremos agradecer a todos os alunos, pais e
professores que viveram conosco um ano intenso, no
qual nos propusemos perceber as transformações que
ocorreram a longo ou curto prazo, em diferentes
contextos e dimensões. Dessa forma, saímos também
transformados.
Desejamos a todos boas férias e um feliz ano novo.

Secretaria
Durante o período de férias estaremos atendendo na
sede da Capistrano de Abreu, de 9h às 16h.

Ensino Fundamental I
Plantões de Fundamental I
O Plantão de Professores pode ser uma oportunidade
de avaliar o percurso e firmar compromissos para o
novo ano.
O plantão das turmas de Fundamental I (F1 a F5) será

na segunda-feira, dia 16, no turno do aluno.
As famílias que quiserem esse encontro, precisam
agendar na secretaria da escola.

Um Grande Abraço
As turmas de F1, F2 e F3 se despediram do ano e da
moçada da F9, com música, beijos e "aquela abraço"!

Despedida dos Detetives
Foi um ano de muito aprendizado e diversão! Voamos
no tapete do Aladim, fizemos banquetes com os reis,
assistimos à metamorfose dos sapos, conhecemos
melhor a história da nossa cidade, apreciamos
monumentos, construímos uma linha do tempo...
Lemos e escrevemos muito! Cada dia era recheado
de uma nova descoberta! Crescemos desvendando o
mistério das letras e descortinando o segredo dos
leitores. Estamos de passaporte nas mãos para uma
nova viagem! O Segundo Ano que nos aguarde!
Estamos chegando cheios de transformações! [mais
no site]

Chegou a Hora
"...ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora..." A produção dos
relógios da criançada marcou a despedida da F3M.
Agora é fazer a contagem regressiva, tão esperada, e
em seguida "sombra e água fresca" até fevereiro! 
[mais no site]

Arte Contemporânea
Para finalizar o semestre, a F2T recebeu a visita de
Adriana Varejão, mãe da Catarina, para um bate papo
sobre seu trabalho e, assim, as crianças
compreenderam como pode se dar o processo criativo
de um pintor contemporâneo. Algumas falas da
Adriana chamaram a atenção da turma como "Quando
eu comecei, eu não sabia que ser pintora podia ser
uma profissão", "Antes de ser pintora eu fiz faculdade
de engenharia", "A tela em branco é o pesadelo do
artista", "Eu me inspiro em muitas coisas como: um
filme, uma fotografia, o trabalho de outros pintores",
"A cor vermelha e a carne estão presentes em muitos
momentos da história da arte", "Eu escolho os
materiais e aprendo a trabalhar com eles durante o
trabalho que eu estou fazendo e passo muitas horas
no ateliê, experimentando".
Foi uma conversa descontraída, as crianças
apreciaram livros sobre suas obras, fizeram muitas
perguntas e conheceram o nome de alguns materiais
que ela usa em seus trabalhos. No final, produziram
com a artista uma obra de arte coletiva, misturando
gesso, água e cola sobre uma tela para fazer o efeito
"craquelado", que aconteceu com a secagem ao longo
dos dias. Agradecemos a Adriana por essa aula que,
com certeza, transformou os olhares da turma para a
arte contemporânea!
No último dia de aula, para confraternizar, as crianças
quiseram fazer um amigo oculto diferente, chamado
"Quadro oculto". Cada um sorteou um amigo e
produziu um quadro para presenteá-lo, fechando o
ano com muita arte! Boas férias e muita inspiração
para 2014! [mais no site]

Soltando o Verbo
Os alunos da F4T finalizam o ano, mas ainda se
encantam com as últimas discussões sobre os tempos
verbais presente, passado e futuro, diferenciando as
terminações AM e ÃO. Também conversamos sobre a
possibilidade de um texto ser escrito em primeira
pessoa, se for uma narrativa onde o próprio autor é o
narrador da história, usando os pronomes EU ou

NÓS; na segunda pessoa, se o autor escreve o texto
para alguém, usando então os pronomes TU ou VÓS;
e por fim, na terceira pessoa, quando o autor conta a
história de uma outra pessoa, usando os pronomes
ELE ou ELA, ELES ou ELAS. Ainda adoraram
descobrir que VOCÊ, é um pronome de tratamento e
é uma contração da expressão "vosmicê", usada
antigamente! Nossa língua sempre nos surpreende!
Foram muitas as descobertas que, com certeza, farão
diferença na hora dos nossos pequenos autores
escreverem suas histórias!

Arte Contemporânea
Chegamos ao Fim...
Nas F4 nos despedimos de 2013 organizando os
materiais e as fichas para levarmos para casa e
começando a fazer planos para as férias e para o
próximo ano. Já com uma pontinha de saudade,
desejamos muitas alegrias e conquistas para todos,
certos de que...
"Amizade é um amor que não acaba." 
Mario Quintana

Semana de Tudo
Última semana de aula, tempo de arrumar o fichário,
rever os cadernos e todo o percurso trilhado,
participar dos ensaios, que foram muitos, para a festa
comandada pelas F5. Assim, o trabalho toma forma e
encerra o ano das "Transformações".
Num momento de reflexão, Hanah (F5MB) escreveu:
"Semana de tudo, prova da escola atual, prova da
escola nova, prova escrita e prova oral da aula de
inglês, campeonato de vôlei, peça de fim de ano e
surpresa para o nono ano. Vamos combinar, é muita
coisa para uma semana só, não acham?"

Flautas no Teatro
Na Festa de Encerramento, as F5 vão se apresentar
tocando flauta. Para garantir que tudo corra bem, é
fundamental conferir e colocar nome nos
instrumentos, além de não esquecer de levá-los.
Pedimos que aqueles que puderem, levem as duas
flautas, soprano e contralto, independente do
instrumento que toquem. Quem não levar a flauta
para o Teatro corre o risco de não ter instrumento
para tocar. Contamos com a colaboração de todos.

Desejo de Transformação
Em 2013, o que você deseja que seja transformado
em você, aqui na escola ou no mundo?
Nas Tribos, chegou a hora de revisitar o texto escrito
no primeiro encontro do ano, que respondia a esta
pergunta e de relembrar um pouco do passado. O que
tinham como desejo naquele momento? Será que se
lembravam? Foi um momento especial. Juntos,
concentrados, em uma grande roda, meditaram e
releram seus escritos. Algumas expressões de
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surpresa, alegria e outras de frustração se revelaram,
pois desejos nem sempre acontecem! Mas, em todos,
permanecerá a experiência de registrar e guardar uma
intenção. Cresceram. Hoje se reconhecem um grupo
mais amigo, vivido e fortalecido. O próximo ano nos
promete um novo, gostoso e alegre encontro.
Desejamos que nossos alunos sejam felizes e que
façam novas escolhas com maior responsabilidade e
comprometimento. [mais no site]

Desejo de Transformação

Crônicas 
Após se divertirem com a leitura dos livros "Festa de
Criança", de Veríssimo, e do "Cara ou Coroa", de
Sabino, as crianças da F5T produziram pequenos
textos convidando todos a conhecerem esse universo
literário! É só conferir as dicas das crianças no último
Informe Literário do ano!

Ensino Fundamental II
Trilhas Sonoras Geográficas 
Concluímos o ano nas F9 relembrando todas as
músicas que escutamos e trabalhamos em sala ao
longo dos últimos 4 anos. Conforme escutávamos as
músicas e assistíamos aos "clipes", íamos recordando
conceitos e temas estudados. "Feira de Caruaru" e
"Riacho do Navio" (Luiz Gonzaga), "Caminho das
Águas" (Rodrigo Maranhão), "Latinoamérica" (Calle
13), "Zumbi" (Jorge Ben), "Parabolicamará" (Gilberto
Gil), entre outras, fizeram parte de nosso repertório.

Concurso de Crônicas
Final de ano e esse pessoal ainda teve fôlego para
escrever...Parabéns a todos que inscreveram seus
textos no concurso das F9. As crônicas premiadas
foram:
1º lugar de F7/F8: "A crise existencial", de Giulia
Hervé (F7M);
1º lugar de F5/F6: "Tac, tac, tac...", de Juliana Dias da
Costa (F6M)
2º lugar de F5/F6: "O concurso", de Diana Miklos
Pamphili (F5MA)
3º lugar de F5/F6: "Troca de vida", de Tereza Dutra
(F5T)
Divulgaremos os textos no site da escola.

Bota fora da F9
A semana de despedida foi um sucesso! Banho de
mangueira, lanche coletivo, amigo oculto, muitas
fotos, chororô e o clássico bota-fora. Todas as turmas
da escola e os professores homenagearam as F9.
Mas a surpresa mesmo foi a homenagem que eles
fizeram para todos nós! Estão mesmo preparados
para seguir um lindo caminho daqui pra frente! Lhes
desejamos toda felicidade do mundo!!!
Compartilhamos com vocês a letra da canção de
Clara Buarque com que nos homenagearam.

Homenagem à Sá Pereira

De todo o amor que eu tenho
Metade a Sá Pereira deu
Salvando esse ensino divino
Deixando saudade e adeus

Agora já vou, vou embora
E levo comigo o amor
Eu vou para outra escola
Mas nunca esquecerei daqui
Salve, salve essa escola
Que ensino ela tem
Que eu vou levar para a vida
E ensinar para alguém
E agora nós vamos pelo mundo afora
Tetê, fica tranquila,
Seus pequenos estão prontos. [mais no site]

Bota fora da F9

De Todos
Achados e Perdidos
O "Achados e Perdidos", da Capistrano de Abreu,
está transbordando! Não seria muito bom encontrar,
recuperar algo que um dia você perdeu ou esqueceu
na escola? Então, aproveite e procure, no turno da
manhã, Bruna ou Quedienni e no da tarde, Vivi ou
Rosi. No período das férias escolares esses pertences
(casacos, uniformes, camisetas, materiais, bijuterias,
tênis...) serão doados, pois não temos espaço para
guardá-los para o próximo ano.

Colônia de Férias
Espaço Ateliê (Isabela, mãe da Iara F3M)
http://www.espaceatelie.blogspot.com.br/

Aniversários
De 16/12/2013 a 17/02/2014
16 Beatriz Passos Guimaraes de Uzeda  F7M 
17 Renato Lent Santos  PRO 
18 Rafael Machado Weisz  TBM 
19 Flora Geluda Berman  F5MB 
19 Mariana Hue Souto Maior Padula  PRO 
20 Pedro Leão Flaksman  F4M 
20 Luisa Pinheiro Guimarães Costa Rego  TAM 
20 João Fortuna Díaz  F5MA 
21 Alice Pinheiro Guimarães Amorim  TCM 
21 Paula de Matos Peixoto Lacombe  AUX 
21 Julia Hue Barros Pereira  F8TA 
22 Maria Stockler Carvalhosa  F6M 
25 Leonardo Skopinich Monteiro  F7M 
28 Carolina Nabuco Nery  F8TB 
29 Isadora Barros Boavista  F1T 
29 Mariana Campello do Rêgo Valença  F9MB 
29 Angelo Riccetto  F3T 
30 Pedro Xavier Ferreira de Sa  F8TB 
30 Luisa Oliveira Mathias  TCT 
31 Andrea Fernandez Figueiredo Rocha  AUX 
31 Antonio Fendt Fajardo  F2M 

Janeiro
1 Mirna Cristina de Andrade Palmeira Santos  PRO 
2 Nina Paulo Tetü  F6T 
2 Flora Paulo Tetü  F6T 
3 Rita de Castro Aragão  TCM 
4 Gabriel Dias Verztman  F2T 
5 Lara dos Santos Rangel Carneiro  TCT 
6 Vicente Bronstein Barone  F5T 
6 Alice Turino de Mattos  F8TB 

7 Luisa Cymbalista Acselrad  F2T 
8 Janaina de Souza Malveira  AUX 
9 Jose Hermeto Kubrusly  F4T 
9 Antonia Lima Diaz  TDT 
10 Luiza Fiani Seigneur Lezan  F3T 
10 Sebastião de Souza  AUX 
11 Beatriz Marie Duran Stepanenko Gaglianone  F6T 
11 Alice Mattos Rossi  TDT 
12 Flavio Goldman Thompson  F9MA 
12 Rosa Flaksman Veloso  F2T 
13 Rodrigo Luduvice Romanazzi  F5MB 
13 Serena Rocha Vianna Von Kruger de Freitas  TAT 
13 Carolina Mesquita de Oliveira Braga  F4M 
15 Cecília Palmeira Baptista  F1M 
15 Gabriel Braga Goldenstein  F6T 
16 Greta Joana Fortes Carneiro da Cunha  TBT 
16 Filipe Xavier Ferreira de Sá  F6T 
16 Tomás Bartolomeu Guimarães  F1T 
17 Catarina Varejão de Mello Paz  F2T 
17 Maria Eduarda Lazoski Ramos  F8TB 
17 Rodrigo Intrator Juppa  F2T 
17 José de Miranda Telles de Miranda  F7T 
18 Lito Kemper Saboia de Albuquerque  F7T 
18 Rafael Obón Echavarren  F1M 
18 Helena Borschiver de Medeiros  PRO 
20 Denise Barros de Abreu Morais  PRO 
21 Aline Monteiro Nery  PRO 
21 Quincas Rodrigues de Souza  PRO 
21 Tom Cazés de Barros  F1T 
22 Laura Casotti Martins  F8TB 
23 Tatiana Castro Florito  PRO 
23 Nina de Almeida Carneiro Octaviano  TBM 
23 Ana Carolina Paiva Chaves Gallindo  F7M 
24 Aurora Müller Guimarães Pessoa  F1M 
25 Laura Graça Leoni  TBM 
25 Maria Clara Mathias Schwerdtner  F4T 
26 Ana Hermeto Kubrusly  F9MB 
26 Maria Letícia Nascimento Santana  TBM 
26 Patricia Oliveira de Rezende  PRO 
27 Mateus Estevez Gomes  F6T 
27 Maia Nunez Flores  F5T 
28 Brenno Rosa Rodrigues  F5MA 
28 Bento Dias Mendes  F5MB 
29 Luiza de Abreu Cotrim  F3T 
31 Ana Luisa Travassos Porto Alegre  F6T 

Fevereiro
1 Thiago Abreu Paixão  F7T 
2 Yuri Prinzac Nacht  F1T 
3 Gabriel Pinho Leite Monteiro  TBT 
4 Isabela Corrêa Barbosa Brun Fausto  TBT 
5 Felipe Junqueira Nazareth  TBT 
5 Carolina Pedreira de Cerqueira Costa  F9MB 
6 Pedro Visconti Nachbin  TBM 
7 Ana Guimarães Flexa Ribeiro  F2M 
7 Bruno Vasconcelos Motta Rodrigues  TBM 
7 Tatiana Grinberg Limoncic  F6M 
8 Pedro Porto Silveira  F1T 
9 Bárbara Grinberg Lauria  F7T 
9 Nina Neves Lobato  F3M 
9 João Leporage Freitas Lancellotti  F6T 
12 Nina Neder de Lima  F9MB 
12 Bruna de Araújo Braga  F5MA 
12 Felipe Roxo Teixeira Ramalho  PRO 
13 Carolina Caldeira Brant Losekann  TCT 
13 Erico Robson do Amaral  AUX 
13 Pedro Galvao de Morais Perpetuo  F7T 
14 Ian Magalhães Moura Duarte  F5T 
14 Cecilia Rosa Nachbin  TCT 
14 Pedro Leon Martins  TCM 
14 Pedro Manoel Alves Nabuco  F7M 
14 Manuela da Rocha Barroso  F2M 
14 Lola Rodrigues  F5MA 
16 Miguel de Abreu Lima  F1T 
16 Fernanda Conde Ferreira de Almeida Pinto  F6M 
16 Sofia Quintas Villa Alvarez  F6M 
16 Diogo Aranha Gavinho  F1T 
16 Pedro Gribel Mansur Igreja  F5MB 
16 Andre Moura Steinberg Zin  F5MA 
17 Carolina Teixeira Macintyre Innocenzi  F2T 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?a=827
www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?a=827
http://www.tcpdf.org

