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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 reces-
so na segunda-feira, 30 de abril. Não haverá
aula nestes dois dias.
Por conta da semana curta, a edição 929 do In-
forme será publicada em 11 de maio.

Boletos Bancários
Informamos que a partir do mês de abril o ban-
co emissor dos boletos bancários 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 bene-
fício de pagamento antecipado devem realizar o
pagamento até o dia 30 de abril. Caso seja ne-
cessário emitir uma segunda via, devem entrar
em contato com a Secretaria da escola por tele-
fone (2538-3231) ou por email (secretaria@sa-
pereira.com.br).

Avisos Pereira
Reunião de Pais
Os professores compartilharão notícias do gru-
po e dos projetos de pesquisa das turmas. A
presença das famílias é muito importante para
que, juntos, possamos acompanhar de pertinho
o percurso escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos fun-
cionários disponíveis para cuidar das crianças.
Por isso, não é possível a presença delas du-
rante as reuniões noturnas.
Turma do Cérebro - 10 de maio (qui) - 18h.
Turma da Pupila - 10 de maio (qui) - 18h.
Turma da Barriga - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma do Esqueleto - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma da Mão - 24 de maio (qui) - 18h.
Turma da Pele - 24 de maio (qui) - 18h.

Passeio da Turma do Cérebro
Na próxima quinta-feira, 3 de maio, a Turma do
Cérebro fará um passeio ao Aterro do Flamen-
go para entrevistar os pedestres e ouvir as his-
tórias de suas memórias.
O lanche será coletivo.

Atividade para Casa
As crianças estão levando na pasta uma ativi-
dade para ser feita no final de semana, junto a-
os seus responsáveis.
Pedimos o retorno desse trabalho até a próxima
quarta-feira, 2 de maio.
Nossa intenção é que as crianças o comparti-
lhem com a turma.

Novo Livro para F1
Para falar de corpo com poesia, adotaremos
para as F1 Conversa de Corpo, de Priscila Frei-
re, Ed. Miguilim.
O livro já está disponível na Papelaria Papel a-
os Pedaços.

Sobre as Turmas
Lembranças
A Turma do Cérebro continua suas investiga-
ções sobre as lembranças. Traçando um para-
lelo entre as lembranças e as aventuras de Zé
Neurim, fizemos algumas leituras relacionadas,
e uma delas foi Lembra de Mim, de Margareth
Wild. A narrativa apresenta uma personagem
que se esqueceu de suas lembranças, mas
com a ajuda de sua neta, as recupera.
O que são lembranças? Em uma conversa para
lá de animada, algumas crianças elaboraram
suas hipóteses:
"São coisas boas que a gente esquece e lem-
bra com as lembranças. Ah! E coisa ruim tam-
bém!" (Joana)
"Às vezes são importantes." (Luiza Netto)
"Lembranças são as coisas que a gente ganha
de presente quando vai ao médico ou nas fes-
tas!" (Gabriel)
"Elas ficam dentro das memórias!" (Flora)
"São histórias que vêm do cérebro." (Miguel)
Para trazer um toque de melodia, ouvimos Fora
da Memória, do grupo Tribalistas, e aproveita-
mos para relaxar o corpo e a mente.

Lembranças

Sol e Lua
As crianças da Turma da Pupila estão muito en-
volvidas com a pesquisa sobre o Sol e sua luz.
Muitas observações e diferentes hipóteses vêm
sendo elaboradas. Para que a criançada pudes-
se chegar às próprias conclusões, fizemos uma
brincadeira com lanterna e bolas de isopor. A
lanterna funcionou como a luz do Sol, e as bo-
las, como a Terra e a Lua.
"Nós fizemos uma brincadeira sobre a luz por-
que a gente queria saber como o Sol ilumina a
Lua. Alguns amigos da Turma da Pupila acha-
vam que a Lua tinha luz, mas descobrimos que
ela não tem não, que é o Sol que joga a luz de-
le na Lua. Descobrimos também que a Lua po-
de ser crescente, cheia, minguante ou nova e
que para isso ela depende do Sol."
(Texto coletivo)

Aproveitamos esse momento de descoberta pa-
ra dançar e cantar, com a Vanessa e a Cecília,
Lua, de Ana Maria Moura, que está no site da
escola pra quem quiser aprender (link).

Sol e Lua

Poema para Barriga
O poema A Minha Barriga, de Qorpo Santo,
preencheu com rimas, perguntas e boas risa-
das nossas manhãs. Assim como no texto, as
crianças falaram sobre o que querem suas bar-
rigas:
"Uva, picolé e sorvete." (Ana B.)
"Binóculo, lanterna, brócolis, amêndoa." (João
D.)
"Batatinha, cenoura, macarrão e sorvete de li-
mão." (Joaquim)
As pesquisas sobre a boca continuam e, após
conhecerem a história Magali e Dudu em: um
Dia na Vida do Meu Estômago, de Maurício de
Sousa, as crianças querem saber: por que pre-
cisamos mastigar bem os alimentos? Quantos
dentes temos na boca?

Expedição à Vista
A Turma do Esqueleto descobriu uma função
superimportante para as mãos: escavar!
Mas antes de iniciar essa aventura, estudamos
pesquisadores que vão em busca de incríveis
descobertas sobre o nosso passado. Assisti-
mos ao vídeo Irmãos Paleontólogos, do Quintal
da Cultura, e fomos atrás de uma importante in-
vestigação: encontrar tesouros históricos.
Com lupas, binóculos e pincéis, saímos pela
escola à procura de pistas e descobrimos no
pátio um sítio arqueológico com fósseis de ani-
mais extintos, pedras preciosas e alguns ossos.
"De quem serão esses ossos?" "Quem encon-
tra os fósseis por aí?" "Por que alguém procura
por fósseis?" "É importante pesquisar, encon-
trar ossos e objetos escondidos há milhões de
anos?"
Agora nossa missão é descobrir a importância
dessas pesquisas.
Senta, que lá vem história!

Ossos da Mão
As crianças da Turma da Mão foram desafiadas
a fazer, em grupos, dois desenhos: um de co-
mo nossa mão é por fora e outro de como ima-
ginam que ela é por dentro. Dedos, palma, u-
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nhas, linhas e digitais foram alguns elementos
presentes no primeiro desenho. Ossos, múscu-
los e veias com sangue apareceram no segun-
do.
Quantos ossos temos em cada mão? Cada
criança escreveu sua hipótese e compartilhou
com o grupo. Com a ajuda de ilustrações, fize-
ram a contagem e viram quem tinha se aproxi-
mado mais do número correto. Observaram as
formas e os tamanhos desses ossos e desco-
briram seus nomes.
Na sala de ciências, usaram a mesa de luz para
observar radiografias e modelaram os ossos da
mão com massinha, dando forma a essa parte
tão importante do nosso corpo.
De um jeito significativo, as crianças se aproxi-
mam do universo da Matemática, levantando hi-
póteses sobre os números e sobre como repre-
sentá-los.

Ossos da Mão

Expedição à Vista
Samba na Pele
Pele, de Jair Oliveira, tem feito parte da rotina
da Turma da Pele. Começamos ouvindo o sam-
ba durante nossas rodas de conversa, samba-
mos, registramos a letra no blocão e a canção
vem embalando outros momentos da nossa tar-
de.
Manuela, professora de Música, entrou no ritmo
e está trabalhando Pele nas aulas. Letra e ritmo
estão sendo assimilados e provavelmente al-
guém já deve estar cantarolando algum trecho
em casa. Como o interesse tem sido crescente,
segue o link para que as crianças cantem e

sambem com suas famílias.

Samba na Pele

Camilão o Comilão
Nossos pequenos conheceram um porquinho
muito querido e comilão, que vivia pedindo co-
mida para os amigos.
Após lerem Camilão, o Comilão, de Ana Maria
Machado, todos receberam uma apostila que
será trabalhada ao longo do semestre, com vá-
rios problemas para serem resolvidos.
O que aconteceu com o porquinho? Quantas
comidas ele pediu aos outros bichos? Quantos
amigos ele tem?
Essa história ajuda nossas crianças a pensar
sobre a Matemática e a escrita, além de ampliar
as aprendizagens de forma muito instigante.

Camilão o Comilão

A Lonely Heart
As F1 conheceram esta semana uma linda his-
tória de amor: A Heart Alone in the Land of
Darkness, de Betti Rozen, com ilustrações de
Graça Lima. É a história das idas e vindas de
um coração solitário que tenta convencer os hu-
manos a lhe dar abrigo e assim resgatar a ca-
pacidade de amar.
Durante a contação, as crianças foram encora-
jadas a interagir com a história e acabaram fa-
lando sobre os amores de sua vida.
"Who do you love?" "I love mom." "I love my
cat." "I love my videogame." "I love mom and
daddy."
As turmas terão a oportunidade de conhecer os
nomes dos sentimentos em língua inglesa, pois,
de acordo com a história, o coração, à procura
de seres humanos mais solidários e empáticos,
se depara com várias emoções: the angry man
loves money. The bossy man loves war. The
poet is sad! The happy child loves the heart.
Seguiremos sensíveis e brincantes no conheci-
mento desse importante órgão do corpo, e que
é pura poesia!

De Todos
O Menino das Marchinhas
Mariana, mãe da Letícia (TBM), indica o espe-

táculo O Menino das Marchinhas - Braguinha
para Crianças, para que as novas gerações co-
nheçam a vida e a obra deste importante com-
positor carioca, também conhecido como João
de Barro.
O espetáculo apresenta as várias vertentes de
Braguinha: marchinhas, canções folclóricas,
versões de músicas estrangeiras, clássicos in-
fantis... Com certeza você sabe cantar pelo me-
nos o refrão de Balancê, Cantores do Rádio,
Pirulito que Bate Bate, Carinhoso, Chiquita Ba-
cana, Pirata da Perna de Pau, Tem Gato na Tu-
ba, Yes, Nós Temos Bananas, né?
Baseado em trechos da juventude do composi-
tor, O Menino das Marchinhas atenta para o va-
lor da amizade, das relações humanas, da per-
severança na busca por um sonho, estimula a
criatividade e a cooperação artística entre as
crianças e transporta os espectadores para os
divertidíssimos carnavais de rua do Rio de Ja-
neiro de 1920.
Mais informações:
grandesmusicosparapequenos.com.br.

A Lonely Heart

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 S 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 B 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 M 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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