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Para Todos
Feriado e Recesso
Na próxima semana teremos o feriado do Dia do Trabalho, na terça-feira, 1º
de maio, e recesso na segunda-feira, 30 de abril. Não haverá aula nestes
dois dias.
Por conta da semana curta, a edição 929 do Informe será publicada em 11
de maio.

Boletos Bancários
Informamos que a partir do mês de abril o banco emissor dos boletos bancá-
rios referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais passará a
ser o Banco Daycoval, em vez do Banco Itaú.
Para pagamentos relativos ao mês de maio, os boletos serão enviados por
e-mail no dia 27 de abril e seguirão também pelos Correios.
Os responsáveis que desejam usufruir do benefício de pagamento antecipa-
do devem realizar o pagamento até o dia 30 de abril. Caso seja necessário
emitir uma segunda via, devem entrar em contato com a Secretaria da esco-
la por telefone (2538-3231) ou por email (secretaria@sapereira.com.br).

Avisos EFI
Mutirão Contra o Piolho
O combate ao piolho precisa ser um movimento coletivo. Temos tentado ori-
entar as famílias, mas chegamos a uma situação grave: muitas crianças rein-
festadas, com acúmulo de tratamentos realizados. Aproveitem o período de
feriado para reunir esforços no combate desses parasitas. Pedimos que to-
dos verifiquem a cabeça de seus filhos com frequência e se orientem com
seus pediatras para evitar que os piolhos voltem a se proliferar. Para mais in-
formações: www.piolho.fiocruz.br.

Atrasos na F5T
Temos notado atrasos frequentes de alguns alunos da F5T. Lembramos que
o compromisso de estudante começa com a presença e a pontualidade, pri-
meiras responsabilidades escolares, que interferem tanto no aproveitamento
do próprio aluno como também no do seu grupo. Algumas aulas que só a-
contecem na primeira hora da tarde, como as aulas de Inglês e a Biblioteca,
estão sendo especialmente prejudicadas.
Fecharemos o primeiro trimestre e temos ainda muito o que realizar nos pró-
ximos. Novos estudos e aprendizados, trabalhos em grupos, Mostra de Ar-
tes...
Pedimos atenção especial e colaboração das famílias com o horário de en-
trada.

Concurso Capa da Agenda
Todo semestre elegemos uma imagem que ilustra a capa da agenda dos a-
lunos. A capa do próximo semestre será escolhida num concurso para alu-
nos de F2 a F9.
Para participar, use uma folha de papel que está disponível na Secretaria da
escola. A criação deve ser entregue até o dia 16 de maio, quarta-feira, na
Secretaria da escola. Seguiremos os seguintes critérios para a escolha: pro-
dução de aluno; bom vínculo com o projeto Da Cabeça aos Pés: que Histó-
rias o Corpo Conta?; originalidade e acabamento/apresentação.
Participem!

Sobre as Turmas
Pares de Dez
Em Matemática, começamos o ano descobrindo o que as crianças das F2 já
sabem e construíram ao longo de suas vidas. Fizemos diversas atividades
para que elas pudessem perceber como a Matemática está presente no coti-
diano. Queremos ampliar o conceito que as crianças têm do assunto e apro-
ximá-las do SND - Sistema de Numeração Decimal. Estudando um pouco da
história da Matemática, descobrimos que outras civilizações usavam a nume-
ração de base 10 e o quanto ela foi importante para a nossa.

No Segundo Ano trabalhamos atividades que favoreçam a observação de re-
gularidades desse sistema (observamos que todos os números são escritos
com algarismos de 0 a 9; que quanto mais algarismos, maior o valor do nú-
mero; a posição do número interfere na grandeza; contando de 10 em 10
sempre termina com zero; de 5 em 5 sempre termina com 5 ou 0 etc.). As
propostas são vivenciadas através de jogos e situações-problema.
Os pares de dez têm sido grandes amigos das crianças nesse processo. Fa-
miliarizando-se com eles, os pequenos podem resolver cálculos com maior
facilidade. Além disso, tentar encontrar os pares de dez nas contas estimula
as estratégias pessoais de cada criança. Assim, com muita confiança, fazem
seus arranjos para chegar aos resultados.

Pares de Dez

Casa do Pontal
Mais uma vez as crianças de F3 tiveram a oportunidade de se encantar com
obras muito representativas da Arte Popular Brasileira. A grande abrangên-
cia temática do acervo do museu permitiu que as turmas criassem pontes
entre a arte, a história e a cultura brasileiras. Durante a visita, observamos e
refletimos sobre toda essa diversidade. Apreciamos peças que representam
o ciclo da vida, o dia a dia das pessoas do campo, com seus meios e recur-
sos para produzirem alimentos e utensílios, as profissões, os festejos e mui-
tas outras manifestações que retratam o cotidiano do brasileiro, sua arte e
seus processos criativos.
A itinerância da visita foi musicada por Chico, um artista que, com uma viola
e um chapéu, vai teatralizando e versando a história das obras e de seus
criadores. Acreditamos que todas as crianças saíram preenchidas de conhe-
cimento e valorizando nossa arte.

Casa do Pontal

http://www.piolho.fiocruz.br/inde3.html


Cruzadinha
A Cruzadinha é um material muito apreciado pelas crianças de F3. Além do
desafio da descoberta das palavras a serem escritas, essa experiência esti-
mula a atenção na leitura dos verbetes, propicia a compreensão das regulari-
dades do sistema ortográfico e principalmente promove avanço progressivo
na inovação do vocabulário.

Cavalo Marim e Seus Personagens
Nas aulas de Teatro, dialogando com o projeto de turma, as F3 estão estu-
dando um folguedo cênico brasileiro, do interior de Pernambuco, chamado
Cavalo Marinho ou Cavalo Marim.
Os alunos conheceram o enredo e as principais características dessa ence-
nação, assistiram a trechos das apresentações originais e experimentaram
interpretar alguns personagens.

Flautistas 
A última quarta-feira foi um dia de encantamento para as F3, F4 e F5: crian-
ças tocando para crianças. Agradecemos a visita dos Flautistas da Pro Arte
e da Marambaia, que apresentaram o espetáculo Da Marambaia à Joatinga -
Tom Jobim 90 para essas turmas, que também estudam flauta na escola.
Além da oportunidade de apreciar um repertório significativo e um trabalho
de qualidade, foi uma experiência de troca e intercâmbio maravilhosa para
todos nós.

Flautistas

Avaliação nas F4
O que muda na avaliação do Quarto Ano? Por que agora temos boletim? Fo-
ram muitas as perguntas e com isso tivemos a oportunidade de conversar
sobre o assunto na Tribo.
Fizemos a leitura coletiva da apostila que fala sobre a avaliação na Sá Perei-
ra. Os alunos perceberam que o processo se mantém, apenas o instrumento
que o comunica aos pais é que muda: deixa de ser um relatório e passa a
ser um boletim com conceitos e uma pequena observação sobre o aluno.
As crianças estão ansiosas para receber o primeiro boletim.

O Algoritmo da Multiplicação
Com diversos problemas do campo multiplicativo resolvidos, chegou a hora
de as F4 conhecerem o algoritmo da multiplicação, a famosa conta armada.
Discutimos e refletimos sobre a transição entre a adição sucessiva e a multi-
plicação; e construímos a caixa de ajuda - uma lista de cálculos de apoio ao
algoritmo -, recurso de grande auxílio no início desse trabalho.
Os próximos passos serão construir a tábua de Pitágoras, que apresenta to-
dos os resultados da tabuada, e nos exercitar com muitos jogos e brincadei-
ras.

O Itinerário das Cartas
As F5 visitaram o Centro Cultural dos Correios para ampliar um dos traba-
lhos dedicados aos estudos sobre Monteiro Lobato. O intuito era conhecer e
entender o funcionamento do envio de cartas, mas pudemos aprender muito
mais.
Edílson, funcionário que nos recebeu, falou da importância do envio e recebi-
mento das mensagens. Disse-nos que esse trabalho vem de longe, lá dos
tempos da Grécia Antiga, e que até a maratona - sim, essa modalidade de
corrida - tem relação com tudo isso.
Ele falou também sobre o transporte e o caminho que cartas e encomendas
fazem até chegar ao destinatário. As crianças viram que para trabalhar lá de-
ve-se saber um tanto de Geografia e de Matemática.
Aproveitando a visita, apreciaram uma exposição de fotografias de mulheres

com corpos muito diferentes e que estava sendo apresentada naquele espa-
ço.
Pra terminar, as turmas foram a uma agência dos Correios ao lado do Centro
Cultural para postar as cartas, que a esta altura já devem ter chegado aos
seus destinos.

O Itinerário das Cartas

Personagens do Sítio 
Nas aulas de Teatro, em parceria com as pesquisas e estudos de Projeto, as
F5 investigaram gestos, caminhadas e posturas dos personagens do Sítio do
Picapau Amarelo.
Os alunos ensaiaram e apresentaram as cenas elaboradas em sala, pensan-
do nas principais características dos personagens escolhidos para a invasão
literária que realizaram no Dia Nacional do Livro Infantojuvenil, data que ho-
menageia o aniversário de Monteiro Lobato.

Aniversários
De 27/4 a 11/5
Abril
27 Lia Alves Dias Cantanhede  F8M 
28 Renata Cristina Bonisson Machado  AUX 
28 Julia Schmidt  PRO 
29 Ana Beatriz Abu-merhy da Silva Barroso  TFM 
29 Martin Mesquita Fagundes  TAT 
30 Miguel Leite Guimarães Rêgo  F5M 
Maio
1 Nina Hiroko Igarashi  TCT 
1 Antonio de Abreu Cotrim  F1AT 
3 Lucca Nogueira Czamarka  F7T 
3 Francisco Bali Vignoli de Moraes  F8M 
3 Olívia de Souza Gomes Perpetuo  F3T 
4 Pedro Porto Silva Albergaria  F3M 
4 Yasmin Zoe Szabó Muggah  TCT 
6 Alice Uchôa Cavalcanti Ferraz  TBT 
6 Yasmim Bandeira Bezerra de Mello E Matos  F9T 
6 Arthur Soffiatti Medeiros de Morais  TGM 
6 Vicente Morais Cordeiro de Araujo  TCT 
6 Monica Nazareth dos Santos  AUX 
7 Miguel Jaramillo de Andrade  TCM 
8 Natália Oliveira Coutinho Penna  F5M 
9 Mariah Lacombe Penna E Costa  PRO 
9 Nina Falabella Hypolitho Benedito  F4T 
9 Viviane do Couto Silva Goulart  AUX 
10 Miguel Martins Mexas Bittencourt  F5T 
10 Maria Moletta Mendes Moraes  F6T 
11 Alice Repetto Yazbeck Monteiro Nunes  F8T 
11 Isabella Pacheco Hutchings  F1AT 
11 Catarina Brito do Nascimento  F1M 
11 Maria Pia Capobianco Villa Nova Diniz  F5T 
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