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Para Todos
Oficina de Bateria
A você, que curtiu o nosso carnaval e ficou interessado em participar da bateria,
avisamos que na próxima terça-feira, 6 de março, teremos aula inaugural aberta
da oficina de percussão da bateria do Bloco da Sá Pereira. Ministradas por Ri-
cardo Cotrim e por integrantes da Bateria Balança Mas Não Cai, as aulas serão
voltadas para pais, funcionários, ex-alunos e amigos da escola. A oficina aconte-
cerá sempre às terças-feiras, das 19h às 21h, na Pereirona.
Inscrições no local, no dia e horário da aula. Mais informações: 99197-6660.

Oficina de Bateria

Avisos EFI
Aulas Extras
Para as famílias novas na escola entenderem melhor a equipe das aulas extras:
Inglês - Julia (F2 e F3) e Monica (F4 e F5).
Artes - Rosângela (F3, F4 e F5).
Dança - Roberta (F2, F3, F4 e F5).
Teatro - Rebeca (F2, F3, F4 e F5).
Música - Pedro (F2, F3, F4 e F5).
Coral - Taiana (F4 e F5).

Errata - Calendário F5
No Informe anterior a nova data da Reunião de Pais de F5 saiu errada.
A reunião, marcada nas agendas das crianças para o dia 29/3, véspera do feria-
do de Páscoa, passará para o dia 5/4 (5 de abril), quinta-feira. E não 4/5, co-
mo foi anunciada. Pedimos desculpas pelo transtorno.

Sobre as Turmas
O que Consigo Fazer com meu Corpo?
As F2 receberam o desafio de botar o corpo para mexer!
Depois de uma conversa sobre o projeto deste ano, as crianças foram instiga-
das a fazer movimentos solos ou acompanhadas. Como o corpo nos conta mui-
tas histórias, com diferentes movimentos, ele nos contou qual era a primeira le-
tra do nome de cada criança. Teve criança que gostou tanto da brincadeira que
se juntou para ajudar a fazer as letras dos amigos também. Aproveitaram para
mostrar do que seus corpos são capazes e deram cambalhotas, fizeram estre-
las, posturas de ioga...
Em uma conversa bem bacana, descobriram que, se há matemática por todos
os lugares, ela existe também em nosso corpo. Disseram que podemos contar
as partes, os dedos das mãos, o tamanho dos órgãos, viram que existem formas
geométricas no nosso corpo e que ele é tridimensional. Saíram também com al-
gumas perguntas:
quantos fios de cabelo tem a nossa cabeça? Será que o osso do pulso ao coto-

velo cresce na mesma proporção que o osso do pé? Qual o tamanho do nosso
intestino?
Aproveitaram também para medir o próprio corpo e saíram com seus instrumen-
tos de medida, descobrindo quanto mede o dedo, a cabeça, o pé...
Foi uma semana para descobrir muita coisa: o que tem dentro da gente, a mate-
mática que existe em nossos corpos e o que eles podem nos contar!

O que Consigo Fazer com meu Corpo?

Revivendo a Matemática
As crianças da F3M relembraram maneiras de fazer cálculos aprendidas na F2.
Resgataram conteúdos do sistema decimal, do sistema monetário e procedi-
mentos de resolução de problemas. Foram propostas atividades de leitura de e-
nunciados de problemas, e assim observamos os dados matemáticos e as infor-
mações relevantes que elucidam as etapas a serem seguidas para resolvermos
os desafios.
Muito interessados, os alunos compartilharam estratégias pessoais e experi-
mentaram calcular usando diferentes formas, apresentadas pelos amigos.

Revivendo a Matemática

Os Cinco Esquisitos
Os alunos da F3T ouviram a leitura de Os Cinco Esquisitos, de Beatrice Alemag-
na. A história trata de cinco amigos que se achavam um pouco diferentes das
outras pessoas: um era furado, outro era todo dobrado, o terceiro todo mole, o
quarto vivia de cabeça para baixo e o último... "era errado da cabeça aos pés".
Refletiram sobre a diferença dos corpos e o respeito às características de cada
um e foram então convidados a criar e desenhar o seu esquisito com uma boa
descrição de suas características.
A apresentação rendeu muitas gargalhadas e o caderno de Língua ganhou um
esquisito registro dessa linda atividade.

Palavras
O Quarto Ano é o ano da poesia! De brincar, experimentar e deixar o coração
escorrer pela ponta do lápis.



Para sensibilizar nossos alunos, tivemos uma grande conversa sobre elas: as
palavras. Através do texto Palavra, de Adriana Falcão, pudemos refletir sobre os
sons, significados, gostos e texturas de cada uma. Como diz Adriana, "as pala-
vras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos".
Empolgadas com toda essa conversa, as crianças escolheram as palavras de
que mais gostavam e, a partir delas, fizeram uma ilustração para inaugurar o ca-
derno de Língua. A discussão foi tão produtiva, que Teresa e Vicente (F4T) ter-
minaram o dia escrevendo uma bela definição de poesia:
"Poesia é aquilo que você sente. /Não se vê por fora, mas sim por dentro. /Poe-
sia é como um passatempo, /só que é com uma grande explosão com seu pen-
samento."

Os Cinco Esquisitos
Welcome to the Fourth Grade
As F4 começaram o ano de maneira bem animada: a partir da música Welcome
to the Fourth Grade, do professor norte-americano Mr. Reed, as crianças conhe-
ceram um pouco da rotina de uma escola nos EUA e aprenderam palavras rela-
cionadas com o universo escolar.
Os alunos praticaram as habilidades de listening and comprehension pois, ao
ouvir a música, tinham que completar as lacunas em partes da letra. Ficaram cu-
riosos para saber mais sobre esse professor e pediram o link da música. Ado-
raram cantar e dançar!

Welcome to the Fourth Grade

A Matemática das Possibilidades
As F5 entraram em uma verdadeira corrida de cavalos. As crianças receberam a
tarefa de se imaginar nessa situação e decidir qual seria o cavalo com mais
chances de vencer. As regras eram: os cavalos eram numerados de 1 a 13. Pa-

ra andar, jogaríamos dois dados. O resultado da soma representava o número
do cavalo que andaria. As crianças começaram a pensar sobre o cavalo que es-
colheriam. As conclusões matemáticas foram aparecendo: "Os cavalos número
1 e 13 não podem sair! Os dados nunca somarão esses valores!" "Isso mesmo!
O valor mínimo que podemos encontrar é o 2 e o máximo, 12."
Depois de muitas rodadas, o cavalo vencedor foi o número 7. Refletimos então
se isso poderia ter sido previsto. "Não tínhamos como ter 100% de certeza, mas
faz sentido esse resultado. O número 7 tem mais combinações!" Mais combina-
ções? O que seria isso? "Ah, para fazer o sete podemos ter 1 e 6; 2 e 5; 3 e 4; 4
e 3; 5 e 2; 6 e 1. Ou seja, 6 possibilidades!" "Tadinho de quem escolheu o 2 ou o
12. Só tinha um jeito de acontecer."
Pensamos nas combinações possíveis entre os outros números. E não é que o
7 era o que tinha mais chances mesmo?
E foi assim, brincando, discutindo, conversando e refletindo que as F5 inaugura-
ram sua desafiante e deliciosa caminhada matemática.

Expectativas
Apesar de recém-chegadas, a crianças da F5T fizeram o exercício de pensar
sobre esse momento inaugural e, ao mesmo tempo, de mudança para um novo
ciclo nas suas vidas. A ideia era só ter um termômetro de como estão se sentin-
do e se adaptando ao Quinto Ano, mas levaram a tarefa a sério, revelando o
quão crescidas estão.
"Eu acho que se a gente está aqui é porque a gente mereceu. Por enquanto es-
tá fácil, mas eu não sei o que me espera." (Maria Pia)
"Eu acho que o Quinto Ano é uma oportunidade de aprender mais. Assim, pode-
mos perceber que estamos crescendo e que a cada ano recebemos mais res-
ponsabilidade." (Antonia Diaz)
"Eu acho que o Quinto Ano é uma grande responsabilidade. Acho que ser os
mais velhos do Fundamental I exige grande responsabilidade." (Maria Beatriz).
"Um ano de novos desafios, novas metas, uma nova professora sangue bom.
Espero um ótimo ano. Quero aprender bastante. Ser a turma mais velha do Fun-
damental I é a maior responsa! E desejo um ótimo ano a todos." (Theo)
"Estou gostando da Escola Sá Pereira. Também, né, depois de 2 anos fora da
escola, né? Mas, eu estou gostando da minha turma e da minha professora Ca-
mila." (Caetano)

De Todos
Brincadeiras Musicais
O projeto Brincadeiras Musicais, da ex-aluna Bebel Nicioli, está de casa nova,
no Humaitá. Além das vivências musicais para crianças de 1 a 6 anos, neste a-
no ela inaugura um formato de aulas em grupo para crianças de 6 a 10 anos,
em parceria com Bruno Jardim. É uma ótima oportunidade para aproximar as
crianças da música, de forma criativa e prazerosa. Mais informações: musicais-
brincadeiras@gmail.com / 99815-2347.

Processo Criativo
No dia 5 de março, às 19h30, Charles Watson, pai do Sam (F1M) e da Jess
(F4M), inaugura o workshop O Processo Criativo, sobre criatividade e problem
solving, e convida a todos para uma palestra aberta gratuita, que acontecerá no
auditório da EAV Parque Lage. Para mais informações: 2334-4088 / cursos.eav-
parquelage@gmail.com / 2553-3748 / contato@dynamicencounters.com.br.

Aniversários
De 3 a 9 de Março
3 Rafael Dantas Zeraik  TAT 
3 Rafael Bassoul do Outeiro  F7M 
4 Felipe Nicolai de Souza Tenius  F7M 
4 Janara Siqueira Castilho  AUX 
5 Benjamin D'orey Fainguelernt  F5M 
5 Rodrigo de Mello França Mendes  F8T 
6 Theo Buarque de Hollanda  F8M 
6 Antonio Rabello Dorchester  F6M 
6 Gabriel Corrêa de Oliveira Kalil  F6M 
7 Mariana Taglialegna de Andrade Ramos  F8T 
7 Nina Havas Veiga  F3T 
7 Rafael Lins de Barros Guardatti  TBM 
7 Juan Caraciolo Perez  F9T 
8 Cristina Gonçalves Martins  F3M 
8 Mia Araujo Lima Rocha  F7M 
8 Eduardo Monteiro Siqueira de Lima  F9M 
8 Joana Rocha da Luz  TFM 
8 Laura Justus Amendoeira  TFM 
9 Clara Bassoul do Outeiro  F3M 
9 Antonio Touma de Cerqueira Campos  TBM 
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