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Para Todos
Segurança no Bairro
Estamos com problemas de segurança nas imediações
do Humaitá. Diversos assaltos têm ocorrido nas ruas
Martins Ferreira e Marques. Ontem tivemos um inciden-
te na rua Capistrano de Abreu. Todos esses eventos
têm sido relatados para o 2º Batalhão da Polícia Militar,
responsável pela ronda escolar, tanto por nossa escola
como pelas escolas da redondeza, que mantêm reu-
niões periódicas e um grupo de Whatsapp com o Bata-
lhão para essas informações e solicitações de reforço
na segurança.
Sugerimos que redobrem a atenção e o cuidado com
as crianças e, aos envolvidos, que não deixem de re-
gistrar a ocorrência nos órgãos competentes.

Avisos EFII
Reunião de Pais
F6 - 15 de março (qui), às 18h30. Apresentaremos os
professores e conversaremos sobre a chegada ao Fun-
damental II.
F7 - 22 de março (qui), às 18h.
F8 - 5 de abril (qui), às 19h30.
F9 - 22 de março (qui), às 19h30.
Para nós é importante a participação das famílias suge-
rindo temas para as pautas. Enviar para as orientado-
ras.

Adoção de Livro para F6
Solicitamos a compra de Volta ao Mundo em 52 Histó-
rias, de Neil Philip, Companhia das Letrinhas, para utili-
zação em sala a partir do dia 19 de março.

Passeio das F7
Na semana que vem as F7 vão à Caixa Cultural visitar
a exposição Dorminhocos, numa atividade em conjunto
da equipe de Artes e da equipe de Ciências e Humani-
dades.
F7T - 14 de março (qua).
F7M - 15 de março (qui).

Leitura Coletiva nas F8
A primeira leitura coletiva nas F8 será Heroínas Negras
em 15 Cordéis, de Jarid Arraes, Ed. Pólen. O livro nos
dará ocasião de conhecermos mulheres cujas vidas es-
tiveram marcadas pela cor da pele. A aproximação des-
tas histórias pouco lembradas e celebradas engrossará
o caldo das discussões que iniciaram nossos estudos
de Língua Portuguesa.

Sobre as Turmas
Primeiras Semanas
Iniciamos as aulas de Educação Física com brincadei-
ras corporais e jogos cooperativos, como Escravos de
Jó usando o corpo e Nome e Movimento, brincadeira
em que todos tinham que imitar a forma como o colega
disse seu nome. Nos jogos cooperativos o diálogo foi
fundamental para realizar as tarefas. Ao final, observa-
mos que para alguns é mais fácil competir do que coo-
perar.
A partir de agora passaremos à escolha do esporte que
cada turma vai trabalhar no primeiro trimestre.

Tribos de F6
A Tribo é um espaço de conversa/diálogo, relaxamento,
liberdade, carinho e conforto. É espaço de desabafo, a-

juda, sentimento, meditação...
Os alunos mais antigos na escola apresentaram a Tribo
aos novos colegas. Acolher quem está chegando é im-
portante, assim como chegar cuidadoso nesse espaço
ainda desconhecido.
Vivemos momentos de reencontros e de algumas sau-
dades.
Estamos nos conhecendo melhor, nos aproximando
mais, conversando sobre afinidades, intimidade, respei-
to, limites e cuidado, compartilhando nossos pensa-
mentos, dúvidas e reflexões sobre muitos assuntos e
questões.

Primeiras Semanas
Lugar do Corpo
Qual é o lugar do corpo no espaço? Quais são as pos-
síveis relações entre corpo e Geografia? Essas e ou-
tras questões permearam as discussões iniciais de Ge-
ografia nas F6, com o objetivo de mergulhar no projeto
deste ano. Com criatividade, as crianças levantaram
respostas e associações, como os relevos do nosso
corpo e o relevo da superfície terrestre; as paisagens
naturais e as características físicas das pessoas; o cor-
po como a forma física das emoções; o estudo de terri-
tórios em diferentes escalas, realizado na Geografia, e
o corpo como território mínimo das pessoas etc.
Como atividade principal, as turmas foram desafiadas a
elaborar um mapa do corpo humano. Os grupos discuti-
ram quais seriam as informações mais relevantes a se-
rem representadas, criaram símbolos, escolheram co-
res para as legendas e, por fim, planejaram a regionali-
zação do corpo, escolhendo a localização de cada in-
formação.
Surgiram mais de dez mapas diferentes: com órgãos e
sensações de fome, de sono ou locais onde temos có-
cegas; com fluidos corporais e sentimentos de tristeza
e raiva, entre outros.
Cada apresentação possibilitou a discussão das esco-
lhas relacionadas às formas de representação e à regi-
onalização e distribuição das informações, levantando
os primeiros conceitos importantes para o estudo da
Cartografia.

Lugar do Corpo

Novo Sinal para a Multiplicação
No século 17, o sábio alemão Leibniz sugeriu uma im-
portante mudança no sinal que indica a multiplicação.
Para não confundir o sinal da multiplicação "X", criado

por Oughtred, com a letra do alfabeto "x", frequente-
mente utilizada em equações, ele passou a utilizar o
ponto.
Nesta semana, as F6 foram apresentadas ao ponto e
vão começar a se acostumar a escrever com esta nota-
ção. Por enquanto podem usar o sinal que preferirem,
mas vão perceber que nas fichas não vão mais encon-
trar o antigo símbolo. Assim, quando chegar o momen-
to de estudar equação, não haverá confusão.
Para descontrair e observar um pouco dessa possível
confusão, assistimos ao vídeo Romanos, do Porta dos
Fundos, que faz uma brincadeira misturando o "X" que
representa o 10 dos algarismos romanos com o da mul-
tiplicação, com o da equação e até mesmo com o que
usamos para representar um erro.
Para os curiosos, deixamos aqui o link do vídeo.

Contos
A partir do dia 19 de março, as F6 trabalharão, nas au-
las de Português, com Volta ao Mundo em 52 Histórias,
de Neil Philip, Companhia das Letrinhas. O livro apre-
senta histórias clássicas já conhecidas, mas também
narrativas não tão conhecidas, como O Príncipe Ser-
pente, O Touro Negro de Norroway e O Barco
Terrestre.
Consideramos que os estudantes estão em um mo-
mento de transição, de despedida de alguns elementos
da infância e caminhando em direção a outros contex-
tos e realidades que o início da adolescência apresen-
tará. Mas ainda são crianças, e os contos de fadas po-
dem propiciar vínculo com um universo encantado, do-
ce e onírico, também repleto de elementos que podem
ser amedrontadores, como monstros e bruxas. Esses
ingredientes podem ajudar as crianças a desenvolver
sua capacidade imaginativa e a entrar em contato com
os próprios sentimentos e conflitos. Nos contos de fa-
das o bem vence o mal, o medo se dissipa e o amor
triunfa, o que cria um cenário mágico que pode tranqui-
lizar meninos e meninas, dando-lhes esperanças quan-
to aos próprios temores.
No início do mês de abril, leremos A Ilha Desconhecida,
de José Saramago. A obra, repleta de metáforas sobre
o mundo e as relações humanas, conta a história de
um homem que pede ao rei permissão para procurar u-
ma ilha ainda não descoberta. A busca pela ilha é, de
certa forma, a busca por nós mesmos, o encontro com
nossos sonhos, desejos e frustrações.
Com a leitura desses textos, que dialogam com ques-
tões internas, buscaremos sempre o vínculo com o
mundo exterior e com o Projeto, pensando como o cor-
po se insere em nossas interioridades e exterioridades.

To my Body
Depois de brincadeiras em que relembramos nomes de
partes do corpo, as F6 e F7 conheceram To my Body,
em que o poeta norte-americano Rudy Francisco con-
versa com partes de seu corpo, enviando mensagens e
fazendo pedidos.
Identificamos palavras-chave reveladoras do papel sim-
bólico que algumas partes do corpo representam, como
eyes/secret, legs/destination, voice/solution to pro-
blems, brain/good at listening, heart/trust, feet/stand on.
Com essa inspiração, os estudantes mostraram que
também têm muito o que conversar com o próprio cor-
po:

F6M
"Dear heart, I body you to be thin!"
"Dear heart, please help me with the boy I love!"
"Dear neck, don't break, because if you break I die. And
I'm too young to die."
"Dear voice, I like having you, but can you sing better?"
"Dear armpit, why are you so smelly?"

https://www.youtube.com/watch?v=2vzwOeY9YUY


"Dear hands, thanks for working!"
"Dear feet, you are slow almost all times. But you are s-
trong, so I like you."

F6T
"Dear mouth, without you I wouldn't express myself.
Thank you!"
"Heart, you help me. But sometimes you vacillate with
me."
"Dear ears, I don't like you because you are so ugly. But
you make me listen, so I like you. I little bit."
"Dear nails, can you grow faster? I love you, but you
break so easy. When I paint you, nail, you are so beau-
tiful."
"Legs, please, never hurt, never stop playing soccer,
never stop running. Brain, keep forever healthy, keep
helping me with my problems, and finally, heart, never
stop beating and I will never stop loving you!"
"Dear heart, can you please, make good choices?"

F7M
"Dear voice, thank you for defending me, but you have
to be less rude."
"Dear brain, sometimes try to reason with the heart.
Think about what you think!"
"Dear heart, please help me. Let me fall in love with pe-
ople that really like me."
"Dear hips, let’s dance."
"Dear nose, get smaller."
"Dear ears, stop listening to what you shouldn’t listen
to."
"Dear mouth, don’t say anything before the brain allows
you to do it."
"Dear hips, please, learn to dance better before I start to
get embarassed."

F7T
"Dear brain, stop, please stop controlling my life."
" Dear heart, please take control of my life!"
"Dear face, stop being so oily, please, it disturbs me so
much in my daily life."
"Dear hair, sometimes you are not oily, what makes you
pretty."
"Dear penis, stay calm."
"Dear arms, thanks for letting me reach distant things."
"Dear heart, you are one of my reasons for suffering,
but you are also one of my reasons to smile."
"Dear eyes, you see everything. You make me imagine
I love what I see. I love my eyes!"
"Dear hair, you have your days. The problem is that it’s
usually a day when I will not see anyone."
"Dear legs, I have a question: should I stay, or should I
go?"
"Dear mouth, why so much meat if I am vegetarian?"

O Teatro e a Empatia
As F6, F7 e F8 iniciaram o ano criando encenações de
trechos do samba Amor no Coração e Samba no Pé,
vencedor do concurso da escola. Muitas ideias surgi-
ram e o resultado do trabalho foi compartilhado em sala
de aula.
As turmas experimentaram também uma dinâmica ins-
pirada na instalação Caminhando em seus Sapatos, do
Museu da Empatia. Cada aluno escreveu um pequeno
texto sobre a percepção do próprio corpo e trouxe um
par de sapatos, roupas ou adereços que o representas-
sem de alguma forma.
Os alunos puderam se aproximar um pouco do univer-
so dos colegas, vivenciando a experiência de estar no
lugar do outro, ver o mundo com os olhos do outro.

O Teatro e a Empatia

Que Histórias o Corpo Conta?
Iniciamos as Tribos de F7, F8 e F9 com essa pergunta.
"Histórias de liberdade, de sonhos, de luta, de dor e
prazer; histórias de aventuras, de medo e coragem, de
perdas, de mudanças, de escolha, de amor..."
Os alunos comentaram o quanto o corpo em relação
nos abre possibilidades de experiências. Após essas
primeiras reflexões, vamos inaugurando rodas de con-
versa que trazem nosso corpo e o do outro para a pau-
ta.
Nas turmas da manhã, foi o momento de criar novos
vínculos, conhecer os amigos recém-chegados à esco-
la e estabelecer relação com a nova orientadora, Maria-
na Hue. Os estudantes lembraram de vivências juntos,
ainda na F5, e assim foram resgatando histórias de via-
gens e estudos de projeto.

Estar na Pele do Outro
Na semana do Dia Internacional da Mulher, dedicamos
uma das aulas de Língua Portuguesa das F8 e F9 a
pensar na vulnerabilidade a que estão sujeitas as mu-
lheres negras que moram nas favelas cariocas. Uma fo-
to publicada na Folha de S. Paulo do dia 21 de março
deste ano nos inspirou a refletir sobre como seria estar
no lugar da menina negra que teve sua mochila revista-
da por soldados do Exército na porta de sua escola, du-
rante a recente intervenção militar no Rio.
Como aprender, quando a escola deixa de ser espaço
de segurança e acolhimento? Que danos essa violência
causará a essa e outras crianças negras? Os alunos
puderam relatar seus sentimentos de insegurança e
também fazer um exercício de imaginação e empatia.
A observação de imagens, seguida de reflexão, se faz
necessária, já que estamos permanentemente expostos
a estímulos visuais que, muitas vezes, não consegui-
mos "digerir". A aula abriu espaço para esse exercício
crítico.
Ouvimos, ainda, o relato da funcionária Sabrina que, a-
os 7 anos de idade, vivenciou uma situação semelhante
à retratada no jornal. Durante a Eco 92, os moradores
do morro Dona Marta eram revistados cotidianamente,
constrangidos em seu direito de ir e vir.
O que faz determinados corpos estarem mais sujeitos à
violência do que outros?
Nas F8, a atividade inicia as discussões sobre a ex-
pressão "estar na pele do outro".

O Corpo em Performance
As F9 estão trabalhando em grupos com o poema O
Corpo, de Arnaldo Antunes. A tarefa era criar uma pas-
tiche e ampliar o poema original, criando frases sobre
descobertas a respeito do corpo. Os alunos precisaram
observar o estilo do poeta para dele se apropriar, fa-
zendo importantes descobertas a respeito dos recursos
rítmicos e sonoros utilizados. O trabalho com a escrita
visava à vocalização do novo texto, o que gerou dife-
rentes performances. Apresentaremos os trabalhos na
esquina literária. Fiquem ligados!
Por hora, sintam o gostinho do que foi produzido:
"O corpo existe e pode ser pego. O corpo existe porque
foi modelado. É suficientemente opaco para que se
possa vê-lo. Não é difícil diferenciá-lo. O corpo existe
porque foi feito. Por isso tem um buraco no meio. Uma
emoção a cada pelo. Às vezes tomado pelo desespero.
Arrepiando pelo tato. Descobrindo o contato. Possuído
por desejos. Não é fácil entendê-lo. O corpo existe, da-
do que exala cheiro. E em cada extremidade existe um
dedo. Chora quando machucado. O corpo se cortado
espirra um líquido vermelho. Mas não é a única forma
de vê-lo com essa cor. De mês em mês escorre da fen-
da, o mesmo fluido, da cor do amor. O corpo não é algo
que se decifra de uma vez, se descobre com o tempo.
Rodeado por dúvidas e questões. Que serão respondi-
das apenas vivendo."
(Lourenço, Maia, Nicolas e Antônio - F9M)

Esse É meu Corpo?
A atividade Esse Corpo É Meu? retomou debates que
as F9 tinham realizado no Oitavo Ano, sobre a influên-
cia da mídia - em especial da propaganda - na constru-

ção de padrões de beleza e objetificação dos corpos.
Com foco no feminino, analisamos a questão da insatis-
fação crônica com o próprio corpo e a possibilidade de
desenvolvimento de distúrbios alimentares.
Após uma breve provocação, os estudantes, em grupos
formados livremente, foram postos a pensar sobre o
que seria um "corpo feliz", um "corpo saudável", um
"corpo real" e um "corpo ideal". Esbarramos em este-
reótipos, questionando-os, e chegamos a boas conclu-
sões, que foram comparadas e sistematizadas.
Questionamos, então, "o que impõe limites ao corpo". E
chegamos ao principal enfoque do trimestre: a genéti-
ca.

Esse É meu Corpo?

De Todos
Tá na Roda
Indicamos o curso de teatro da nossa querida Biá (Bea-
triz Napolitani). Turmas para crianças de 5 a 12 anos e
para maiores de 13 anos. Mais informações pelo tel.
98271-6749.

Ioga Crianças e Adolescentes
Lena Viegas, orientadora da Educação Inclusiva na Sá
Pereira, desenvolve um trabalho de ioga num espaço
próximo à escola e convida os interessados para uma
aula experimental. De forma lúdica, com brincadeiras,
jogos e histórias, as crianças conhecerão essa prática
milenar, que ajuda a conectar corpo e mente, trazendo
equilíbrio, tranquilidade, concentração e confiança.
Enquanto estão nas posturas, o pensamento se aquieta
e as emoções se acalmam. Crianças e adolescentes se
permitem parar por algum tempo e perceber sua respi-
ração, observar-se e vivenciar sentimentos de paz e
bem-estar, que levam para todas as situações da vida.
Inscrições e mais informações: 99819-9080 ou viegas_-
lena@yahoo.com.br.

Corê - A Pureza dos Grãos
O Instituto de Tecnologia Ort, parceiro da escola, convi-
da a Sá Pereira para assistir à peça Corê - A Pureza
dos Grãos. Amanhã , 10 de março, às 18h30, no Teatro
do Clube Hebraica, Rua das Laranjeiras, 346. A peça é
encenada pelos alunos e livre para todas as idades.
Entrada gratuita.

Aniversários
De 10 a 16 de Março
10 Manoela de Almeida Barros  F4T 
10 Luísa de Almeida Barros  F3T 
11 Fernanda Cordeiro Ferreira  AUX 
11 Julio Novellino Serran  F5M 
12 Theo Barros Boavista  F2M 
12 Paula Haddock Lobo de Almeida Magalhães  F8M 
12 Hugo Kemper Lima  F3M 
13 Ingrid Andersson Diniz  AUX 
14 João Pedro Ribeiro F Leibsohn Martins  F6T 
15 João Soares Caminha  F5T 
15 Aisha Rocha Coentro Burgos  F8M 
15 Maria Luiza de Souza Brakarz  F5T 
15 Manoel Miller Costa  F2M 
16 Matias Prinzac Nacht  F4T 
16 Joaquim Roballo Machado  TGM 
16 Julieta Barcellos Rezende Pedro da Costa  F3M 
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