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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e funcio-
naremos em horário especial nos dias de jogo do Bra-
sil.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula de ma-
nhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (EFII).
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer 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 acontecer 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 Juli-
na!
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 Pedagógico
que, no dia do jogo, só funcionará pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a Secreta-
ria.

Horários da Festa Julina
Aguardamos o resultado e a colocação do Brasil na Co-
pa para confirmar o horário da festa da Pereirinha.
Se tiver jogo no sábado, a festa será no horário já publi-
cado, 9h. Mas se o jogo for na sexta-feira, véspera do
nosso evento, a festa da Pereirinha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos não se alte-
ram e estão confirmados, independentemente 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 - La-
ranjeiras. Um espaço ao ar livre, muito agradável, para
que nossas crianças e adolescentes possam aproveitar
bastante.

Avisos Pereira
Horário de Entrada
Temos observado com certa frequência, principalmente
no turno da manhã, alguns pais procurarem os profes-
sores para trocar informações ou fazer perguntas.
Queremos vocês próximos e parceiros. Mas nesse ho-
rário os professores precisam acolher as crianças, ini-
ciar as atividades e, muitas vezes, esse momento de
chegada tem ficado tumultuado com a atenção do pro-
fessor dividida.
Por isso, pedimos que avisos corriqueiros sejam passa-
dos para a Secretaria ou escritos nas agendas das
crianças. Para as questões de maior relevância, lem-
bramos que Cecília, orientadora pedagógica, e Vanes-
sa, coordenadora, estão sempre na casa e disponíveis
para atendê-los. É só ligar para a Secretaria e marcar
um horário.

Passeios
Turma do Coração - O passeio sobre rodas foi remar-
cado para a próxima quarta-feira, 27 de junho. O lanche
será coletivo.
Na próxima semana a turma fará também um passeio a
pé até a pracinha do Largo dos Leões.

Turma do Movimento - Na próxima semana a turma
fará um passeio a pé até a pracinha do Largo dos
Leões.

Sobre as Turmas
Passeio e Exercício
Preparar, apontar e já! Com muita atividade física, a
Turma do Cérebro começou a semana desafiando al-
guns limites do corpo. No pátio, as crianças usaram os
pés para descobrir a quantos passos de distância um
ponto está de outro.
Compararam pesos de diferentes objetos. Qual é mais
leve? Qual o mais pesado?
No delicioso passeio aos jardins e pilotis do MAM, fize-
mos corridas de patinete, bicicleta e circuitos com obs-
táculos; numa divertida brincadeira, nossos alunos de-
ram passos firmes sobre pedras e mostraram muito e-
quilíbrio.
"Eu quero morar aqui no MAM porque é muito legal!"
(Bento)
"Eu adorei a corrida de patinete e bicicleta." (Flora)
"A gente deu muitas voltas." (Luiza Netto)
"Eu gostei do museu inteiro." (Maria Clara)

Passeio e Exercício

Neurônios
"Os neurônios comandam tudo no cérebro e por causa
dos neurônios ele grava as coisas." (Nina P.)
"Quando a gente vê uma coisa o cérebro grava como u-
ma câmera e ele deixa tudo o que a gente viu na parte
dos neurônios." (Bento)
"Tem várias coisas dentro de cérebro que guardam to-
das as mensagens." (Clara T.)
"O cérebro grava tudo da nossa vida." (Inácio)
As crianças da Turma da Pupila refletiram e levantaram
hipóteses sobre como o cérebro consegue memorizar
tudo o que vemos, ouvimos, vivemos e sentimos. O a-
migo Joaquim trouxe o livro Cá Dentro - Guia para Des-
cobrir o Cérebro, de Isabel Minhós Martins, Maria Ma-
nuel Pedrosa e Madalena Matoso.
Compartilhando o livro, a turma pôde obter informa-
ções, observar ilustrações, compreender melhor o fun-
cionamento do cérebro e descobrir que temos memória
porque temos neurônios!

Neurônios

Jongo e Capoeira
A Turma da Barriga foi até a Pereirinha visitar a Turma
da Cambalhota, que pesquisou algumas danças popu-
lares neste semestre. As crianças apresentaram o jon-
go e, é claro, aprenderam muito também, trocando in-
formações sobre os estudos feitos aqui na Pereira.
As crianças da Pereirinha relacionaram a roda e o tam-
bor do jongo com a capoeira, e nos ensinaram alguns
passos, em um momento de muita troca e afeto. Todos
pisaram na barata e gingaram pra valer!
A meninada adorou:
"Foi muito legal! (Miguel)
"Eu achei muito legal porque eles ensinaram capoeira
de verdade!" (Julia)
"Eu adorei a capoeira." (Paula)
"Eu gostei de aprender os passos da capoeira." (Rafa-
el)

Jongo e Capoeira

Sopa sem Botão
A Turma do Esqueleto preparou um deliciosa sopa com
verduras e legumes trazidos de casa. Ouvindo Sopa,
do grupo Palavra Cantada, os pequenos descobriram
que havia ingredientes em comum:
"Na nossa sopa também tem tomate!" (Theo)
"Nós trouxemos o alho poró!" (Alice e Antonia)
"Eu amo macarrão, mas a nossa sopa não tem!" (Clara)
"A gente vai precisar de uma panela?" (Francisco)
"Eu não quero chulé na minha sopa!" (Elis)
A professora cortou os legumes bem cortadinhos e as
crianças acrescentaram as verduras e um ingrediente
especial: o amor!
A sopa ficou deliciosa e esquentou nossas barriguinhas
durante o lanche.

Sopa sem Botão

Pesquisa e Visita
Para iniciar a pesquisa sobre trabalhos manuais, as
crianças da Turma da Mão trouxeram objetos feitos à
mão.
Manipulando o acervo reunido ao longo da semana, foi
possível observar a riqueza e os detalhes de cada pe-
ça. Bordados, rendas, crochês, bonecos de pano e



tricô, esculturas de argila, dobraduras, cesta de palha e
outros objetos da nossa cultura nos ajudaram a perce-
ber quanto tempo, criatividade e dedicação esse traba-
lho demanda.
Envolvida com a descoberta do mundo pelas mãos, a
turma recebeu a visita da nossa ex-aluma Julia, que é
cega. Ela nos lembrou da importância das mãos, mes-
mo nas mais simples ações de seu cotidiano. É pelo ta-
to que Júlia sente texturas, identifica formas, escolhe
roupas, reconhece embalagens de alimentos, utiliza o
celular.
Júlia respondeu, gentilmente, às curiosidades das
crianças, que fizeram questão de se apresentar a ela
por meio do toque.
Obrigada pela oportunidade, Júlia!

Pesquisa e Visita

Turma da Pele na Sapecopinha
A Turma da Pele foi convidada pelas crianças da Perei-
rinha para assistir à Sapecopinha. Assistimos às parti-
das de futebol disputadas pelos times das cores bran-
ca, azul, verde e amarela. Torcemos e nos divertimos
muito com os pequenos!
No final, disputamos com a Turma do Esqueleto uma
partida que, mesmo depois de muito suor, terminou em
0x0. Foi uma tarde de muita diversão!
Estamos animados para a Copa do Mundo e na torcida
pelo Brasil.

Turma da Pele na Sapecopinha

Dancing in the Wings
Dialogando com o projeto da turma e aproveitando o
encantamento das crianças ao conhecer a trajetória da
bailarina brasileira Ingrid Silva, apresentamos Dancing
in the Wings, de Debbie Allen, ilustrada por Kadir Nel-
son. Na história, uma menina sonha em ser uma gran-
de bailarina, mas acha suas pernas muito longas e
seus pés grandes demais.
Pudemos, assim, refletir sobre autoestima e respeito a
todos os corpos. As turmas estão bem entusiasmadas!
As Turmas do Amor e do Movimento receberam uma
visita bem especial para ajudá-las nas ilustrações do
reconto no caderno: a Turma da Pele que, em um en-
contro muito esclarecedor, apresentou para as F1 a
pesquisa que faz sobre os diversos tons de pele.
Acreditamos que trazer literatura afro-referenciada para
as nossas crianças seja uma oportunidade de ver o cor-
po negro representado nas mais diversas esferas da vi-
da social.

Visita da Bailarina
Uma visita especial alegrou a manhã da Turma do Co-
ração: Daniela, mãe do Rafael Solter, relembrou o tem-
po em que se dedicava ao balé, e compartilhou conos-
co suas histórias, além de mostrar objetos e movimen-
tos das bailarinas.
Vimos roupas, sapatilhas e a até o elástico que ajuda

no alongamento, e que acabou arrebentando ao ser de-
monstrado. O fueté de trinta e dois giros foi um suces-
so!
Para concluir essa atividade divertida, a turma foi para
o salão, onde pôde treinar movimentos e ver nossa bai-
larina vestida com a roupa de dançar.
As crianças registraram, no caderno de Projeto, como
foi essa experiência para cada uma.
Agradecemos pela contribuição, Daniela. Nós adora-
mos!

Visita da Bailarina

Mobilidade Urbana
O projeto Mova-se envolve a criançada das F1, e os es-
tudos em torno dos movimentos corporais mostram
que, para tudo acontecer, o cérebro manda mensagens
aos músculos e aos ossos.
Mas afinal, como fazemos para nos mover de um lugar
a outro? A Turma do Amor listou várias maneiras de se
deslocar pela cidade. As crianças pesquisaram no Goo-
gle Maps o caminho da escola até o Largo dos Leões e
partiram para a ação, fazendo o percurso a pé e vibran-
do ao identificar as referências.
Atentas aos detalhes, conversaram com o Lorenzo, a-
gente da Guarda Municipal, observaram as placas de
sinalização das ruas que cruzaram, nomearam pontos
de referência e comemoraram quando viram pessoas
de bicicleta, meio de transporte que faz tão bem à saú-
de.
Depois de se esbaldar na pracinha, as crianças volta-
ram para a escola e registraram as descobertas em um
mapa construído coletivamente.

Movimentos Sobre Rodas
A Turma do Movimento foi ao MAM, para circular sobre
rodas entre os pilotis e pelo entorno do prédio.
Logo que chegamos, um saboroso piquenique no jar-
dim forneceu a energia necessária para a criançada ini-
ciar a diversão. Patinetes, patins, skates e bicicleta de-
ram velocidade aos nossos pequenos, que iam obser-
vando os movimentos corporais necessários para se lo-
comover.
Discutimos também as formas de se deslocar pelas ru-
as; o sentido de cada pista; o que é prioridade de circu-
lação e por que é necessário estabelecer e respeitar
essa prioridade.
Foi uma tarde de grandes aprendizados!

Movimentos Sobre Rodas

Dança e Música
Xote e Baião no Salão
Com muita alegria e entusiasmo, estamos nos prepa-
rando para nossa Festa Julina. No repertório, vários rit-
mos, folguedos e danças populares que nos acompa-
nham nos projetos e nos fazem soltar o corpo e a voz.

Jongos, cocos, cacuriás, catiras e cirandas se juntam a-
os tradicionais galopes, xotes e baiões para dar
sequência ao repertório que promete não deixar nin-
guém parado.
A certa altura da brincadeira, entrarão em cena perso-
nagens que vão contar de forma sucinta a história de u-
ma certa Catirina e seu desejo incontrolável de comer...
Opa, quase demos com a língua nos dentes, quase es-
tragamos a surpresa...
Até lá!

De Todos
Campanha do Agasalho
A Trans Cidade, empresa que faz nosso transporte es-
colar, começa hoje uma campanha do agasalho. Até o
dia 6 de julho serão recebidas doações de casacos, co-
bertores e mantas, que serão destinadas ao Instituto da
Criança.
Haverá pontos de coleta nos ônibus, para todos os alu-
nos, e também nas escolas. Cada sede da Sá Pereira
conta com uma caixa para recolhimento das doações.
Seja solidário e ajude quem mais precisa. Participe!

Circuitinho
Neste fim de semana, sábado e domingo, acontece a
terceira edição do Circuitinho na Casa Rosa da Gávea.
Das 12h às 20h haverá intensa e variada programação:
palestras, oficinas, brincadeiras, shows com os temas
corpo, viagem, alimentação, grafite, dança, música, as-
trologia, artes e educação. O ingresso é uma lata de lei-
te em pó ou R$10,00 em prol do INCAvoluntário. Crian-
ças terão passe livre.

Atividades do Tear
O Instituto Tear está cheio de atividades para as crian-
ças neste mês:
Serão da Grande Lua: sarau literário realizado nos e-
quinócios e nos solstícios, iniciando estações - 23 de
junho, das 18h às 21h - gratuito.
Conversas com Tambor: aula aberta de Dança Afro
com Débora Campos, com participação especial do
grupo de percussão Dembaia - 25 de junho, das 19h às
20h30.
Brinquedos e Brincadeiras: Formação brincante com Vi-
cente Barros para educadores, artistas, contadores de
histórias e demais interessados 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 Tear convida as crian-
ças para viver grandes aventuras com Arte e Natureza -
16 a 27 de julho (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 Siqueira Carvalho Mota  F5T 
29 Pedro Rangel Casa Nova da Costa Rodrigues  F3T 
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