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Para Todos
Mudanças no Informe
O Informe é um dos nossos principais veículos de comunicação es-
cola/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 res-
peito a todos os segmentos.
A sessão Avisos (EI e F1; EFI; EFII) traz comunicados importantes
sobre a rotina escolar que os responsáveis devem estar cientes, co-
mo 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 impressa. A partir de
agora o Informe terá apenas sua versão online.

Contratos e Deferimento das Matrículas
Estamos devolvendo pelas agendas dos alunos a segunda via dos
contratos com o deferimento das matrículas. Pedimos que sejam re-
colhidos e arquivados em casa.

Novidades para os Espaços
Sempre buscamos o aperfeiçoamento e melhoria no atendimento a
nossos alunos. No período de férias, nos empenhamos para trazer
novidades para ambas as sedes.
Além dos esforços para a abertura e equipamento de uma sede novi-
nha em folha, na Martins Ferreira, a Pereirinha teve a casinha da ár-
vore e seu escorrega reformados e brinquedos novos para a sala de
jogos. Para o Fundamental criamos uma sala de artes mais espaço-
sa e com mobiliário novo, um laboratório com materiais para as ativi-
dades práticas de Ciências e laptops novos para as pesquisas e de-
mais produções.
Esperamos que as crianças e adolescentes tenham gostado das no-
vidades; pretendemos trazer outras ao longo de todo o ano.

Avisos EFII
Alterações no Calendário
Temos duas mudanças de calendário das agendas dos alunos:
A Reunião de Pais das F8, marcada para o dia 29/3, véspera do fe-
riado de Páscoa, passará para o dia 5/4.
O plantão de F6 e F8 também foi adiado de 21/6 para o dia 28/6.

Bem-vindos!
Sejam todos bem-vindos ao Fundamental II! A primeira semana de
aula já foi cheia de novidades.
Seguem algumas dicas que ajudarão pais e estudantes neste novo
segmento. Vamos iniciar pelas apresentações: Mariana Fiori, antiga
orientadora do turno da manhã, afastou-se para a conclusão de dou-
toramento e foi substituída por Mariana Hue. Rita Oliveira continua
com a Orientação do turno da tarde. Lembramos que, para qualquer
dúvida, podem recorrer à Orientação do seu turno. Na Coordenação
Pedagógica continuam Jade Domingues e Pedro Henrique; e na co-
ordenação de Artes, Moema Moura. Na Educação Inclusiva, temos
Lena Viegas e sua equipe de auxiliares. Na Secretaria, contamos
com Aida e Cíntia. Quedienne (manhã) e Rosi (tarde) são as auxilia-
res de turno que recebem as crianças na escola e ajudam na rotina
escolar. Em nosso prédio teremos Eduardo e Sabrina no apoio dos
serviços gerais .

Equipe de professores e auxiliares das turmas:

F6 e F7
Júlia - Português
Pamela - Matemática
Sandra - Inglês
Ciências - Jade Prata
Geografia - Luciana
História - Gustavo
Auxiliares - Aksan e Priscila (manhã); Rianne e Suellen (tarde)

F8 e F9
Heleine - Português
André - Matemática
Clara - Inglês
Ciências - Jade Prata
Geografia - Luciana
História - Quincas
Auxiliares - Manuela e Paolo (manhã); Miguel (tarde)

Todas as Turmas:
Educação Física - Felipe Roxo (com Renata na F9)
Artes Visuais - Rosângela
Dança - Roberta
Música - João e Taiana
Teatro - Rebeca

Pedimos que o material escolar seja providenciado até a próxima se-
mana. É importante que seja trazido para a escola, com etiquetas de
identificação, nos dias de aula já assinalados na agenda. A camiseta
da escola é obrigatória, não pode ser customizada e o uso de chine-
lo não é permitido.
Em março acontecerão nossas reuniões de pais, nas quais vamos
poder estreitar os laços e conhecer melhor o trabalho realizado.
Não deixem de ler os Informes semanais, para se atualizar em rela-
ção aos pedidos de materiais extraordinários; eventos como passei-
os, festas etc.; acompanhar relatos das vivências de seu filho e, se
possível, contribuir com visitas e materiais, além de ajudar na organi-
zação da rotina.
Começamos! Da cabeça aos pés! Contamos com a parceria de to-
dos.

Sobre as Turmas
Corpo como Foco
Durante a semana de planejamento, a equipe de Ciências e Humani-
dades discutiu bastante o tema do Projeto Institucional de 2018.
Com o auxílio da coleção História do Corpo, organizada pelos pes-
quisadores Georges Vigarello, Alain Corbin e Jean-Jacques Courti-
ne, os professores definiram e planejaram, para as primeiras sema-
nas de aula, atividades de sensibilização para começarmos a refletir
sobre o corpo nas suas diferentes dimensões.
Nas F6, a professora Luciana, de Geografia, desenvolverá mapas do
corpo com as turmas.
Nas F7, a professora Jade Prata, de Ciências, e o professor Gusta-
vo, de História, analisarão com as turmas fotos de Sebastião Salga-
do, retratando trabalhadores.
Nas F8, o professor Quincas, de História, utilizará trechos do filme
Vênus Negra para analisar com os estudantes a questão do etno-
centrismo e do estranhamento em relação ao corpo.



Com a atividade Esse Corpo É Meu? a professora Jade Prata discu-
tirá com as F9 como a publicidade e as mídias definem o corpo per-
feito.
Espera-se despertar a curiosidade dos estudantes para o desenvol-
vimento das pesquisas, ao longo do ano.

Pra Começar
Nas aulas de Dança das F6, F7 e F8, o significado da palavra con-
torno levantou questões para o corpo que dança. Qual o limite do
nosso corpo? Qual o seu contorno? O que nos delimita e o que nos
ajuda a ampliá-lo? Assistimos a trechos do espetáculo Octopus, do
coreógrafo francês Philippe Decouflé, no qual os bailarinos ampliam
seus movimentos com a ajuda de elásticos. Em grupos, nossos alu-
nos experimentaram essa sensação e na semana que vem vão tra-
balhar em pequenas células coreográficas.

Pra Começar

Matemática nas F6
Iniciamos o ano nos apresentando e nos conhecendo. São muitas as
novidades e diferenças em relação ao Fundamental I. Depois de a
professora contar um pouquinho de si, cada aluno teve que dizer o
seu nome, há quanto tempo estuda na Sá Pereira ou de onde estava
vindo, caso fosse um aluno novo, se tinha ou não algum parente que
foi aluno da professora Pamela e se gostava ou não de Matemática.
Foram muitas surpresas positivas nas respostas desta última per-
gunta!
Depois de nos conhecermos um pouquinho, jogamos Eu tenho...
Quem tem...? Cada aluno recebeu uma carta com um número e um
comando que levava a outro número, que estava na carta de outra
pessoa. O objetivo era fechar o ciclo, passando por todos os alunos
da turma, e chegar ao número da carta inicial.
A professora começou a fazer a checagem do material. Será muito
importante na semana que vem todos já estarem pelo menos com o
caderno quadriculado 7x7 mm.

Bingo
As F7 iniciaram o ano compartilhando um pouquinho das férias e co-
nhecendo os alunos novos nas turmas. A primeira atividade foi um
bingo. Cada aluno recebeu um papel para montar a sua cartela es-
colhendo 6 números de 1 a 20. Os números eram sorteados em for-
ma de pequenas expressões numéricas que envolviam conteúdos a-
prendidos na F6. Os alunos deviam calcular mentalmente e verificar
se tinham o número em sua cartela.
A professora fez a checagem do material e já estamos utilizando o
caderno. Para os que ainda não têm, é importante providenciar. Para
estrear as atividades do caderno, os alunos copiaram alguns exercí-
cios de revisão e problemas que fazem vínculo com o projeto.

Pesquisa
As F8 começaram o ano pensando sobre o Projeto e resgatando
procedimentos aprendidos na F7. Propusemos à turma fazer uma

pesquisa entre os alunos do Fundamental II. Que informações sobre
os colegas eles querem obter e podem quantificar ? Como organizar
essas informações matematicamente, para facilitar análises?
Aproveitaremos para estudar tipos de média, tabelas e gráficos. O
resultado da pesquisa certamente renderá boas discussões, que se-
rão compartilhadas em diferentes aulas.

Matemática nas F6

Bingo

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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