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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar
e funcionaremos em horário especial nos dias
de jogo do Brasil.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula
de manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (E-
FII).
Nas oitavas de final os jogos poderão aconte-
cer em 2 ou 3 de julho. Funcionaremos em
meio turno, pois os jogos serão às 11h.
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) /
17h40 (EFII).
Nas quartas de final, os jogos poderão aconte-
cer em 6 ou 7 de julho.
6 de julho - Jogo às 15h - só teremos aula de
manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (EFII).
7 de julho - Jogo às 11h - No meio da nossa
Festa Julina!
Nas semifinais, os jogos poderão ser em 10
ou 11 de julho, às 15h.
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - Só
teremos aula de manhã, até as 12h15.
Fundamental I e II - estarão em Apoio Peda-
gógico que, no dia do jogo, só funcionará pela
manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a
Secretaria.

Horários da Festa Julina
Aguardamos o resultado e a colocação do
Brasil na Copa para confirmar o horário da
festa da Pereirinha.
Se tiver jogo no sábado, a festa será no horá-
rio já publicado, 9h. Mas se o jogo for na sex-
ta-feira, véspera do nosso evento, a festa da
Pereirinha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos
não se alteram e estão confirmados, indepen-
dentemente do dia do jogo:
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5) - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
As festas serão no Instituto ISAI, R. Ipiranga,
70 - Laranjeiras. Um espaço ao ar livre, muito
agradável, para que nossas crianças e adoles-
centes possam aproveitar bastante.

Avisos Pereirinha
Passeios
Turma do Pé - 25 de junho (seg) - Pracinha
do Largo dos Leões. Pedimos aos responsá-
veis que sejam pontuais na chegada.
Turma da Boca - 26 de junho (ter) - Pomar da
Barra. O lanche será coletivo. As crianças de-
vem vir com repelente passado no corpo.
Turma do Corpo - 28 de junho (qui) - Pereiro-
na.

Sobre as Turmas
Sapecopinha
Embaladas pelos jogos da Copa do Mundo, as
crianças da Pereirinha se empenharam para
disputar divertidas partidas de futebol, além
dos jogos da pipoca e estafeta.
Não faltou energia para os nossos pequenos
atletas! Formaram times nas cores amarela, a-
zul, verde e branca, torceram e correram feli-
zes atrás da bola, demonstrando agilidade e
vontade para marcar gols.
O envolvimento foi grande, e teve até prorro-
gação para cobrança de pênaltis! Nessa ani-
mada brincadeira, as crianças puderam exer-
citar o corpo, experimentar deslocamentos
com a bola, além de desenvolver habilidades
sociais como trabalho em equipe, cooperação,
contato com as regras e satisfação de estar
entre amigos.
Para selar esse dia tão especial, recebemos
os amigos da Pereira, que vieram assistir e
torcer pelos times dos pequeninos.

Sapecopinha

Corpo que Sente
Depois de explorar o corpo, sua estrutura e o
que podemos fazer com ele, as crianças da
Turma do Corpo pensaram nas formas de ex-
pressar os sentimentos que vivenciamos coti-
dianamente.
Em nossa rodinha, conversamos sobre como
nos sentimos e como reagimos a esses senti-
mentos. Depois, observamos obras de arte, e
as crianças interpretaram expressões e levan-
taram hipóteses.
Ao apreciar O Grito, de Edvard Munch, os pe-
quenos identificaram o espanto; em Monalisa,
de Leonardo da Vinci, o enigmático sorriso lo-
go foi apontado como expressão de felicidade;
e no Retrato de Dr. Gachet, de Van Gogh, as
crianças reconheceram a tristeza.
Num outro momento, diante do espelho, todos
se divertiram reproduzindo as expressões i-
dentificadas nas obras.

Goool!!!
A Sapecopinha animou as crianças da Turma
do Pé. Conversamos sobre a Copa do Mundo,
e Alice S. logo se manifestou: "A Copa do
Mundo é gol!".
No embalo esportivo, apresentamos uma ima-

gem do designer sérvio Slamir Stojanovic. A-
tentas, as crianças diziam: "Olha, um sapato!"
"Eu estou vendo pegadas." "É uma bola de fu-
tebol.".
Inspirados na obra, realizamos uma pintura
para expor no mural de entrada da escola. Ca-
da criança teve a oportunidade de escolher u-
ma técnica diferente para compor seu traba-
lho.
No pátio, os pequenos exercitaram concentra-
ção, desenvoltura e pontaria, na brincadeira
de chute a gol com bola de jornal.

Goool!!!

Corpo que Sente
Eva Furnari na Ciranda
Depois de escutar a história O Circo da Lua,
de Eva Furnari, a Turma da Careta ficou muito
curiosa com essa autora italiana criada no
Brasil. Sugerimos, então, fazer uma ciranda
de livros com obras da escritora, e a ideia logo
foi acolhida pelas crianças. Assim Assado,
Não Confunda e Você Troca? são alguns li-
vros selecionados.
Em roda, as crianças escolhem os livros que
vão levar para casa no final de semana, e
marcam no quadro que contém as fotos dos a-
lunos da turma as imagens das capas dos li-
vros. Assim, todos podem acompanhar as es-
colhas e conferir o rodízio. Quando os livros
voltam para a escola, as crianças, juntas, os
manipulam, observam e compartilham suas
impressões a respeito das histórias.
A cada semana, um amigo reconta, com o au-
xílio das professoras, uma história levada na
semana anterior. É um encontro prazeroso e
estimulante com a nossa língua; uma oportu-
nidade de sequenciar fatos e organizar ideias.
Contar e ouvir histórias, além de favorecer a
interação, é atividade lúdica que expande a i-
maginação e ajuda a criança a organizar sua
fala.



Sabores
As conversas em torno dos alimentos preferi-
dos das crianças da Turma da Boca, mostra-
dos nas fotografias que trouxeram de casa,
têm favorecido o exercício da escuta e o estí-
mulo à fala, com a construção de narrativas
pessoais sobre sabores, preferências e muito
mais...
Nossos estudos abordando o paladar estão a
todo vapor. Depois de explorar o sabor salga-
do de uma deliciosa sopa de legumes, resulta-
do de nossa visita à Cobal; de fazer um bolo
de cenoura, que saboreamos no passeio ao
Jardim Botânico; e de preparar biscoitos em
formato de estrela, que adoçaram o céu da
boca das crianças e suas famílias durante o
nosso encontro com os pais, aguçamos nosso
sentido para o azedo e o amargo. Provamos
limão e chocolate 85% cacau, entre expres-
sões curiosas, descobertas e caretas.
"Isso é limão azedo! O chocolate é muito a-
margo!" (Maria)
"É muito azedo o limão! O chocolate é doce e
gostoso!" (Alice)
"É um pouquinho de suco de limão que tem
na escola!" (Lino)
"Eu gostei de provar o limão e o chocolate!"
(Santiago)

Sabores

Eva Furnari na Ciranda
Trocando Experiências
A Turma da Cambalhota recebeu a Turma da
Barriga para um encontro especial. As crian-
ças vieram nos apresentar mais uma dança
popular brasileira: o jongo, também conhecido
como dança de umbigada.
Aprendemos alguns passos tradicionais, como
amassa-café, mancador e tabiá. Dançamos ao
som de Vapor da Paraíba, tocada e cantada
pelos visitantes.
Depois, foi a nossa vez de apresentar o que
pesquisamos: organizamos uma roda de ca-
poeira com direito a atabaque, caxixi e agogô;
apresentamos movimentos típicos dessa ma-
nifestação popular, como a ginga cocorinha e
aú; e começamos a jogar.
Foi uma troca muito rica e significativa.

O Corpo e os Sentidos
Continuando as pesquisas da Turma do Umbi-
go sobre os sentidos, chegou a vez da visão e
da audição.
Duas caixas-surpresa aguçaram a curiosidade
do grupo. Uma delas tinha, no fundo, um es-
pelho para as crianças "se espiarem". A outra,
tinha um som que vinha de dentro. O que se-
ria?
Cachoeira, chuva e mar foram as hipóteses
mais citadas.
Instigante, essa atividade!

O Corpo e os Sentidos

Trocando Experiências

Dança e Música
Ensaios Julinos
Depois dos animados encontros com as famí-
lias, chegou a hora pôr o corpo para dançar
ao som do repertório da Festa Julina.
Nas aulas de Dança, as crianças estão apren-
dendo passos do coco, do cacuriá e do jongo,
que ajudarão a animar nossa festa.

Música, Ritmo e Festa
Com muita alegria e entusiasmo, estamos nos
preparando para nossa Festa Julina. No re-
pertório, vários ritmos, folguedos e danças po-
pulares que nos acompanham nos projetos e
nos fazem soltar o corpo e a voz. Jongos, co-
cos, cacuriás, catiras e cirandas se juntam aos
tradicionais galopes, xotes e baiões, numa
sequência musical que promete não deixar
ninguém parado.
A certa altura da brincadeira, entrarão em ce-
na personagens que contarão de forma sucin-
ta a Lenda do Boi e a de uma certa Catirina e
seu desejo incontrolável de comer...
Opa, quase demos com a língua nos dentes,
quase estragamos a surpresa...
Até lá!

De Todos
Campanha do Agasalho
A Trans Cidade, empresa que faz nosso trans-
porte escolar, começa hoje uma campanha do

agasalho. Até o dia 6 de julho serão recebidas
doações de casacos, cobertores e mantas,
que serão destinadas ao Instituto da Criança.
Haverá pontos de coleta nos ônibus, para to-
dos os alunos, e também nas escolas. Cada
sede da Sá Pereira conta com uma caixa para
recolhimento das doações.
Seja solidário e ajude quem mais precisa. Par-
ticipe!

Circuitinho
Neste fim de semana, sábado e domingo, a-
contece a terceira edição do Circuitinho na
Casa Rosa da Gávea. Das 12h às 20h haverá
intensa e variada programação: palestras, ofi-
cinas, brincadeiras, shows com os temas cor-
po, viagem, alimentação, grafite, dança, músi-
ca, astrologia, artes e educação. O ingresso é
uma lata de leite em pó ou R$10,00 em prol
do INCAvoluntário. Crianças terão passe livre.

Atividades do Tear
O Instituto Tear está cheio de atividades para
as crianças neste mês:
Serão da Grande Lua: sarau literário realizado
nos equinócios e nos solstícios, iniciando es-
tações - 23 de junho, das 18h às 21h - gratui-
to.
Conversas com Tambor: aula aberta de Dan-
ça Afro com Débora Campos, com participa-
ção especial do grupo de percussão Dembaia
- 25 de junho, das 19h às 20h30.
Brinquedos e Brincadeiras: Formação brincan-
te com Vicente Barros para educadores, artis-
tas, contadores de histórias e demais interes-
sados no brincar e na Cultura da Infância - 7
de julho, das 9h às 13h.
Colônia de Férias Quintal Brincante: Durante
as férias escolares o Quintal Brincante do Te-
ar convida as crianças para viver grandes a-
venturas com Arte e Natureza - 16 a 27 de ju-
lho (seg a sex), das 13h às 17h.
Mais informações: http://institutotear.org.br/

Aniversários
De 23 a 29 de Junho
23 Beatriz Teixeira Macintyre Innocenzi  F3T 
23 Marina da Costa Marques Netto  F1M 
23 Paula Burnier da Silveira Teixeira  TFM 
24 Joana D Arc da Silva Rosa  PRO 
25 Monica Guimaraes Gonçalves  PRO 
25 Luiza Poppe Taborda  F4M 
25 Desiree Rocha Lima  PRO 
27 Tiago Poggi de Almeida Ribeiro  F2M 
27 Miguel Nagado Quintaes  TGT 
27 Rafael Caldeira Euler Braga  F9M 
27 Theo Sartié Queiroz  F5T 
28 Rafaela Barreto Serra  F3M 
28 Tomás Acselrad Vilar  F7M 
28 Pedro Silva  AUX 
28 Pedro Fiala de S Carvalho Mota  F5T 
29 Pedro R Casa Nova da C Rodrigues  F3T 
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