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Para Todos
Mudanças no Informe
O Informe é um dos nossos principais veículos de co-
municação escola/casa. Funciona como o "diário oficial"
da escola. Para facilitar a localização das informações,
fizemos algumas alterações em suas sessões:
A sessão Para Todos volta a ser sobre os assuntos
que dizem respeito a todos os segmentos.
A sessão Avisos (EI e F1; EFI; EFII) traz comunicados
importantes sobre a rotina escolar, dos quais os res-
ponsáveis devem estar cientes, como passeios, festas,
adoção de livros, reuniões etc.
A sessão Sobre as Turmas traz as experiências mais
significativas da semana de cada turma.
Outra alteração significativa é o fim da versão impres-
sa. A partir de agora o Informe terá apenas sua versão
online.

Contratos e Deferimento das
Matrículas
Estamos devolvendo pelas agendas dos alunos a se-
gunda via dos contratos com o deferimento das matrí-
culas. Pedimos que sejam recolhidos e arquivados em
casa.

Novidades para os Espaços
Sempre buscamos o aperfeiçoamento e melhoria no a-
tendimento a nossos alunos. No período de férias, nos
empenhamos para trazer novidades para ambas as se-
des.
Além dos esforços para a abertura e equipamento de u-
ma sede, novinha em folha, na Martins Ferreira, a Pe-
reirinha teve a casinha da árvore e seu escorrega refor-
mados e brinquedos novos para a sala de jogos. Para o
Fundamental criamos uma sala de artes mais espaçosa
e com mobiliário novo, um laboratório com materiais
para as atividades práticas de Ciências e laptops novos
para as pesquisas e demais produções. Esperamos
que as crianças e adolescentes tenham gostado das
novidades; pretendemos trazer outras ao longo de todo
o ano.

Avisos EI e F1
Encontro de Pais
Nas próximas semanas, professores e auxiliares da E-
ducação Infantil estarão aguardando os pais para uma
aproximação entre famílias e escola. Nesse momento,
aproveitaremos para estreitar os laços de confiança. Os
encontros acontecerão nas respectivas sedes da Perei-
rinha e Pereira, às 18h30. Lembramos que nesse horá-
rio não temos funcionários disponíveis para cuidar das
crianças. Por isso, não é possível a presença delas du-
rante as reuniões noturnas.
Turmas da tarde: 1/3 (qui).
Turmas da manhã: 8/3 (qui).
Os encontros de F1 foram realizados antes do início
das aulas.

Apresentando as Equipes
Para que todos possam se orientar em relação à equi-
pe de 2018, seguem alguns esclarecimentos:
Paula na Pereirinha e Cecília na Pereira são nossas o-
rientadoras. Cuidam das crianças com um olhar espe-
cial e é com elas que os responsáveis podem falar so-
bre questões emocionais, relacionais, de aprendizagem
e desenvolvimento. Estão na escola todos os dias, a-
companhando de pertinho o processo das crianças.
Sempre que for necessário, reuniões individuais podem

ser agendadas na Secretaria.
Mariah na Pereirinha e Vanessa na Pereira fazem a co-
ordenação pedagógica. Ajudam os professores a pen-
sar nos projetos das turmas e no desenvolvimento das
atividades. Cuidam da parte pedagógica e também es-
tão disponíveis para os pais e as crianças.
Jaque é a auxiliar de turno que fica na Pereira.
Contamos com uma equipe de auxiliares de serviços
gerais que nos ajudam a cuidar das casas e também
das crianças: Dona Maria, Janaína, Alexandre e Almir
(Pereirinha); Érico, Manu, Rozália, Vanessa e Paula
(Pereira).
Segue o quadro das equipes das duas sedes:

Pereirinha Manhã:
TAM - Carol (prof), Tamar (aux) e Janara (ass).
TBM - Renata (prof), Jéssica (aux) e Iara (ass).
TCM - Tatá (prof), Gaya (aux) e Maria Fernanda (ass).
Pereirinha Tarde:
TAT - Paulinha (prof), Catarine (aux) e Maria Fernanda
(ass).
TBT - Thaís (prof), Taiane (aux) e Nara (ass).
TCT - Raquel (prof), Juliana (aux) e Janara (ass).
Música - Jean (manhã e tarde).
Dança - Renata (manhã e tarde).

Pereira Manhã:
TEM - Aline (prof), Mariana dos Anjos (aux).
TFM - Desirée (prof), Aline (aux).
TGM - Natalia L. (prof), Natalia E. e Bianca (auxs).
F1M - Vitor (prof), Thaís (aux).
Pereira Tarde:
TET - Rachel (prof), Breno e Letícia (auxs).
TFT - Bruna (prof), Isabella e Ana Luiza (auxs).
TGT - Joana (prof), Bruna e Letícia (auxs).
F1AT - Camila (prof), Priscila (aux).
F1BT - Mariana (prof), Jéssica (aux).
Música - TEs e TFs - Jean; TGs e F1 - Manoela.
Dança - TEs, TFs e TGs - Renata; F1 - Roberta.
Inglês - F1 - Júlia.
Ed. Física - F1 - Renato (manhã) e Renata (tarde).

Sobre as Turmas
Boas-vindas
Na Pereirinha, chegou a hora de viver momentos muito
especiais: os primeiros dias de aula! As novidades são
muitas e essa experiência é vivida pelas crianças e por
seus responsáveis com muita intensidade. Sentimentos
como alegria, curiosidade, expectativa, medo e ansie-
dade estão presentes, por isso é importante fortalecer
vínculos pautados em relações de confiança, afeto e
respeito entre todos.
Na sede da Martins Ferreira, carinhosamente chamada
pelas crianças de Pereira, 2018 começou repleto de
surpresas. Algumas crianças chegaram ávidas em bus-
ca dessas novidades e outras ainda precisaram de
mais tempo e acolhimento para se aventurar no novo
ambiente. A semana foi cheia de reencontros e brinca-
deiras que facilitam esse processo.
Numa divertida caça ao tesouro, as turmas foram convi-
dadas a desvendar os espaços da Pereira através de
cada pista e aproveitaram para brincar com o que iam
encontrando pelo caminho. Além das pistas, encontra-
ram imagens que faziam parte de um grande quebra-
-cabeça. No final, reuniram as peças e o mistério foi re-
velado: era a ilustração da capa da agenda do primeiro
semestre.
Sejam todos bem-vindos!

Primeiros Contatos
Com olhares atentos e passos cuidadosos ao encontro
do novo, as crianças da TAM chegaram para a sua pri-

meira semana na escola. Aos poucos, todos estão se
envolvendo com mais segurança e curiosidade em tor-
no das atividades. Foi divertido descobrir os espaços
da escola, modelar massinha, cantar e dançar nos páti-
os. Nossa expectativa é que todos possam criar víncu-
los de afeto e confiança, possibilitando um ano de par-
ceria e muitas descobertas.

Boas-vindas
Encanto e Descobertas
Permeada de expectativas e novidades, a chegada à
escola - um lugar a se desvendar - é um momento de
encanto e descobertas.
A escola surge como um espaço social diferente da fa-
mília, no qual a criança construirá novos conhecimen-
tos a partir das relações que estabelecem com as pes-
soas e o ambiente.
Os primeiros dias dos pequenos da TAT na Pereirinha
foram vividos com alegria e tranquilidade. Ao lado de
seus responsáveis, as crianças puderam conhecer os
amigos, as professoras e os espaços da escola. Juntos
nós brincamos, alimentamos o jabuti, cantamos e dan-
çamos muito! Sorrisos, olhares atentos e curiosidade
marcaram a novidade dos encontros. Assim vamos ini-
ciando o ano de forma cuidadosa, respeitando as sin-
gularidades e investindo numa relação recheada de a-
feto e carinho.

Afeto e Confiança
Que alegria é retornar à Pereirinha, rever e fazer novos
amigos. Para algumas crianças da TBM o espaço da
escola já era familiar e o reencontro com amigos, pro-
fessoras e funcionários foi tranquilo. Para os que estão
chegando, a curiosidade e o afeto marcaram o encontro
com a nova turma. A primeira semana foi repleta de
brincadeiras, histórias, músicas, beijinhos e abraços.
Assim, nossas crianças vão se familiarizando com a no-
va rotina. Aquele friozinho na barriga na hora da despe-
dida dos responsáveis aos pouquinhos vem dando es-
paço às novidades e descobertas. E é nesse clima gos-
toso que estamos nos conhecendo melhor e construin-
do uma relação de confiança. Desejamos um ano lindo
e alegre para todos nós. Sejam bem-vindos!

Encontros e Reencontros
De olhinhos arregalados, tomados de curiosidade, os
pequenos da TBT reencontraram os antigos amigos e
descobriram novos laços. Para preencher nossas tar-
des de afeto e acolhida, exploramos os espaços da es-
cola subindo na "casa da dona macaca" (escorrega do
pátio de trás), brincando na pista de carrinhos, dando
alface para os nossos queridos jabutis, cantando músi-
cas do repertório popular e ouvindo histórias do acervo
da escola. Assim, ressignificamos caminhos para os
que aqui já estavam e proporcionamos confiança para
os que estão chegando. Que 2018 seja permeado de
conquistas e descobertas!

Voltamos com Tudo!
A primeira semana da TCM foi marcada por reencon-
tros, novidades e muita energia. Os que estavam che-



gando pela primeira vez foram acolhidos com carinho
por todos e rapidamente começaram a curtir as manhãs
com a turma e professoras. Para nos aproximar do te-
ma do Projeto Institucional, começamos a explorar nos-
sos corpos com músicas, brincadeiras e histórias, que
despertaram curiosidade em todos. A partir do livro É
Assim que Eu Sou, de Pierre Winters , trazido pelo ami-
go Tomás, as crianças fizeram algumas observações:
"A boca serve para a gente falar."
"E para comer também."
"Se a gente fecha o olho não dá pra ver nada."
"O olho serve pra gente dormir também."
Já vimos que essa turminha chegou animada para mais
um ano de descobertas na Pereirinha. Sejam bem-vin-
dos!

Tudo Novo de Novo
O frio na barriga e a expectativa frente às novidades
marcaram os primeiros passos das crianças da TCT.
Diferentes sentimentos que revelam uma nova história
sendo construída. Conhecer as professoras e os novos
amigos e reencontrar os antigos foram momentos de
muita alegria. Com afeto e respeito ao tempo de cada
um, as crianças vão se despedindo de seus responsá-
veis com tranquilidade para viverem suas experiências.
Aproveitamos o tema do Projeto Institucional para brin-
car de descobrir as partes do nosso corpo, ouvir histó-
rias e cantar muitas músicas relacionadas a ele.

Encontros e Novidades
As crianças da TEM chegaram curiosas e alegres por
reencontrar os amigos queridos, conhecer os novos co-
legas, as novas professoras e a nova casa. Entre tan-
tas novidades, a turma foi se familiarizando com o es-
paço e a rotina na Pereira.
Começamos as manhãs sempre conversando e assim
vamos nos conhecendo melhor. Em roda, apreciamos a
capa da agenda e lemos e cantamos a letra do samba
de 2018 da Sá Pereira, destacando algumas palavras
como corpo, osso, boca e orelha, iniciando a sensibili-
zação para o Projeto Institucional. Observando as ima-
gens da capa da agenda, as crianças fizeram observa-
ções:
"Tem vários homens andando de bicicleta!" (Alice V.)
"Tem um corpo de Pedra." (Olivia)
"Tem uma pessoa de pé grande!" (Eduardo )
"Eu pareço com aquele homem, olha!" ( Bento)

Encontros e Novidades

Nosso Ano Começou
As crianças da TET chegaram trazendo alegria para
nossa casa nova. Os amigos antigos se reencontraram
e aqueles que entraram agora na escola foram recebi-
dos com carinho e animação. Através de muitas brinca-
deiras, músicas, histórias e conversas vamos construin-
do relações de confiança, nos habituando com a rotina
e descobrindo esse novo espaço. Aproveitamos tam-
bém para observar com atenção a capa da agenda e
conhecer o samba da escola, aguçando assim a curio-
sidade das crianças sobre o tema do Projeto Institucio-
nal.

Muitas Emoções
A TFM chegou com a corda toda! Os novos amigos fo-
ram acolhidos com carinho e, aos poucos, a turma vai
fortalecendo os laços afetivos. Com a caça ao tesouro,
além de explorar o espaço, as crianças puderam dire-

cionar o olhar para as obras de arte presentes na capa
da agenda. Mas por que foram essas as obras escolhi-
das?
"Porque têm movimento." (Paula)
"Porque têm corpos" (Laura)
"Tem um homem escorregando" (Rafael)
O Abaporu, de Tarsila do Amaral, chamou a atenção
das crianças, que se perguntaram "por que esse pé e
essa mão são tão grandes".
Julia levantou uma hipótese: "na verdade é a cabeça
que está muito longe, por isso está pequena". Será que
é isso mesmo? As crianças ficaram com a pulga atrás
da orelha.
O samba Com Amor no Coração e Samba no Pé, de A-
lexandre Caldi, Sofia Holanda e Alice Holanda, e que
embalou nosso bloco, também despertou a curiosidade
da meninada: o que são órgãos? E fluidos? O que é fa-
ringe?
A turma está com a língua afiada, os olhos atentos e
ansiosa para pôr a mão na massa e desvendar muitos
mistérios.

Com Muito Amor no Coração
A chegada da TFT foi recheada de alegria e diversão.
Cantorias, histórias e brincadeiras com o corpo ajuda-
ram os novos alunos a criar laços de amizade com os
antigos. A cada novo dia a rotina vai sendo compreen-
dida pelos pequenos e os espaços já estão ganhando
um novo colorido. A letra do samba vencedor disparou
várias ideias para o nome da nossa turma, que chegou
dando o que falar!
"Esse bicho come pessoas!" (Danilo)
"O desenho é do homem das cavernas!" (Theo)
"O sangue fica dentro do nosso corpo!" (Elis)
"O nosso coração bate, ele solta amor!" (Dora)
"A gente é um esqueleto vivo!" (Clara)
"O nosso corpo também fala quando a gente fica doen-
te!" (Lara)
"Os olhos são a janela do nosso corpo!" (Flavia)
Juntos, vamos ouvir nossos corpos e nos divertir bas-
tante.

Começo
A TGM vem se conhecendo melhor em meio às novida-
des da casa nova. Com alegria e muito carinho, acolhe-
mos cada criança e começamos a curtir os novos espa-
ços. Idas ao pátio e à sala de jogos, brincadeiras com
música e dança no salão, histórias, atividades de artes
e cantoria proporcionaram momentos de integração e
construção de vínculos importantes de afeto e confian-
ça. Com a apreciação da capa da agenda e do samba
vencedor demos inicio às atividades de sensibilização
para a escolha do projeto. A letra do samba rendeu
conversas interessantes e uma imagem da agenda - os
desenhos rupestres - chamaram especial atenção da
turma. Agora, olhos e ouvidos atentos ao que as crian-
ças nos sinalizam e corações abertos para o que está
por vir.

Começo

Surpresas e Novidades
O ano escolar da TGT começou recheado de surpre-
sas: casa nova, novos amigos, novas professoras e
também de reencontros com os amigos antigos. Aos
pouquinhos as crianças estão se familiarizando com a
rotina diária. Com o passar dos dias as despedidas dos
responsáveis vêm acontecendo com tranquilidade e as
crianças começam a perceber que o ambiente escolar
é um espaço no qual poderão vivenciar momentos de

muita alegria e aprendizado. As rodas de conversa, as
brincadeiras e as atividades de artes têm proporciona-
do a criação de vínculos entre os pares e contribuído
para que a vida em grupo seja prazerosa. A capa da a-
genda e o samba da escola têm nos aproximado do
Projeto Institucional.

Surpresas e Novidades

F1 na Pereira
Três turmas animadas e cheias de expectativas desem-
barcaram na Pereira: as crianças do Primeiro Ano! É o
ingresso no Ensino Fundamental e novos desafios são
apresentados. Ano de intenso trabalho, grandes apren-
dizagens e muito crescimento.
As turmas passam a ter aulas de Inglês, mesas e ca-
deiras individuais, um estojo cheio de materiais para
cuidar, tarefas de casa e muitos professores. A semana
foi repleta de novidades e brincadeiras, momentos de
reencontrar amigos e ampliar esse círculo. Começamos
a escrever essa história dando as boas-vindas com
muito carinho aos que chegaram à Sá Pereira.
De corpos e portas abertas, iniciamos o Primeiro Ano
da Pereira.

F1 na Pereira

Aniversários
De 24/2 a 2/3
Fevereiro
24 Antônio Stauffer Baldacci  TET 
24 Miranda Palmeira Branco de Alcântara  F8M 
25 Nino Cavagnari Moreira  F8T 
25 Joao Luiz Pena Santos  PRO 
27 Jean Philippe Trindade Conilh de Beyssac  PRO 
27 Clara Cardoso Dias  F7M 
27 Pedro Indio Saboya Cury  F1BT 
27 Luiza Regis Curty Saad  TFM 
27 João Kalume Barreto  F7M 
27 Maria Antonia Ferreira Romano  F7T 
27 Marina Alves Bessa Bordallo Corrêa  TCM 
28 João Fiat Ferraz Nascimento  F2M 
28 Jess Clarkson Watson  F4M 
28 Francisco Ferraz Pamplona  F2T 
Março
1 Maria Antônia Hardman de Castro Tejero  F4M 
1 Henrique Simões Marques  F1BT 
2 Beatriz Pereira Pontual  TAM 
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