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Para Todos
Cine Debate Educação
A segunda edição de 2018 do projeto Cine
Debate Educação fará parte do circuito de
lançamento do filme Fora de Série, produzido
pelo Observatório Jovem da UFF e dirigido
por Paulo Carrano. O filme revela trajetórias
de escolarização e percursos biográficos de
jovens que se encontravam em situação de
defasagem escolar à época das filmagens,
entre 2015 e 2016. Será uma boa oportunida-
de de pensar e refletir sobre o direito à educa-
ção no Brasil. Para a roda de conversa tere-
mos a participação da produtora do filme Ana
Karina e do professor Enio Serra, da UFRJ. O
evento ocorrerá no dia 18 de abril, próxima
quarta-feira, a partir das 18h30. Não percam!
Mais informações na página do evento.

Oficina Cavalo Marim
Cavalo Marim é uma brincadeira popular típi-
ca da Zona da Mata, norte de Pernambuco. É
teatro, dança, música, poesia. Patrimônio i-
material do Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, te-
remos a Oficina Vivências em Cavalo Marim,
com Miguel Stos, aqui na escola. Investimen-
to: R$50,00 (um dia) e R$80,00 (valor promo-
cional para os dois dias, mediante pré-inscri-
ção).
Inscrições:
endivasconcelosproducao@gmail.com.

Currículo de Procedimentos
Nas últimas semanas, durante as reuniões
com as famílias, a Coordenação Pedagógica
apresentou informações sobre os projetos de
pesquisa e os procedimentos a serem desen-
volvidos pelos estudantes ao longo do pro-
cesso de escolarização na Sá Pereira. Da E-
ducação Infantil até o Ensino Fundamental II,
fizemos a opção de trabalhar com a pedago-
gia de projetos e, para desenvolvê-los, pensa-
mos coletivamente sobre quais os procedi-
mentos necessários para que os estudantes
se tornem autônomos em suas pesquisas e
estudos, de F1 a F9.
Assim, com a assessoria da professora Keila
Grinberg, entre 2013 e 2014, foi elaborada
coletivamente uma proposta de organização
curricular por procedimentos de pesquisa e
tratamento da informação. Tal documento nos
ajuda a pensar e planejar ações e desenvol-
ver habilidades para a elaboração dos proje-
tos de pesquisa com os estudantes.
É muito importante que a comunidade escolar
conheça e se aproprie do documento, com
vistas a acompanhar o processo de pesquisa
dos estudantes ao longo dos nove anos do

Ensino Fundamental e para desenvolver es-
tratégias de apoio ao estudo em casa.
Acesse e conheça o documento (link) na inte-
gra.

Avisos EFI
Inclusão
No dia 26 de abril, quinta-feira, às 19h30, te-
remos um encontro cujo tema será o trabalho
desenvolvido na escola com os alunos de in-
clusão. Convidamos os interessados para
conversar sobre o assunto e compartilhar o
trabalho pedagógico que a escola vem reali-
zando. Como se trata de um evento aberto a
todas as famílias do Fundamental - F2 a F9 -,
pedimos aos que quiserem participar que
confirmem a presença ligando para a Secre-
taria até o dia 25, véspera do encontro. Só
assim poderemos arrumar o espaço para um
acolhimento confortável. Contamos com sua
presença e colaboração.

Passeio das F3
No dia 26 de abril, quinta-feira, as F3 partici-
parão de uma visita teatralizada sobre o ciclo
da vida, no Museu Casa do Pontal. As crian-
ças terão contato com obras de importantes
artistas populares do nosso país.
O passeio acontecerá no horário escolar, mas
como o museu fica no Recreio, poderá ocor-
rer atraso no retorno. As crianças devem tra-
zer lanche individual, identificado e em emba-
lagem descartável.

Passeio das F5
A F5T irá ao Centro Cultural dos Correios na
próxima sexta-feira, 20 de abril. O passeio faz
parte do trabalho de cartas que acontece no
contexto do estudo sobre Monteiro Lobato.
O lanche será individual e deve ser guardado
em uma bolsa pequena, que o aluno possa
carregar com autonomia.

Sobre as Turmas
Sistemas do Corpo Humano
Motivadas pela visita do Henrique, que veio
falar sobre o sistema esquelético, as F2 foram
pesquisar quais outros sistemas existem no
corpo humano.
Uma das primeiras questões foi "o que é sis-
tema?" As crianças levantaram algumas hipó-
teses interessantes: disseram que sistema ti-
nha alguma coisa a ver com função específi-
ca... que eram coisas juntas... que eram coi-
sas que trabalhavam juntas. Buscando o sig-
nificado em diferentes sites, as crianças viram
que as suas respostas estavam boas e, a par-
tir dessas ideias, cada aluno escreveu sua ex-
plicação do que seria sistema.

Livros de anatomia, medicina, livros infantis
sobre o corpo, jogos sobre os sistemas e en-
ciclopédias, pesquisas, representações de es-
queletos, entre outros, foram materiais trazi-
dos pelas crianças, que estão muitos empol-
gadas com o projeto.
Em grupos, puderam discutir, explorar e re-
gistrar textos coletivos utilizando esses mate-
riais. As colaborações trazidas por elas e por
suas famílias nos ajudaram muito nesse pro-
cesso. Saíram textos muito bem elaborados.
Nossos pequenos estão aprofundando cada
vez mais seus conhecimentos e se mostrando
muito sabidos sobre o funcionamento de seus
corpos.

Imagens Congeladas
Nas aulas de Teatro, as F2 trabalharam a
partir das histórias Os Mundos de Teresa, de
Marcelo Romagnoli, já lida anteriormente em
sala de aula, e O Coração e a Garrafa, de Oli-
ver Jeffers.
As crianças representaram corporalmente os
personagens das histórias durante suas traje-
tórias e, em grupos, criaram cenas congela-
das para o início, o meio e o fim de cada uma
delas.

Imagens Congeladas

Achei a Palavra!
As F3 estão se familiarizando cada vez mais
com o uso do dicionário para encontrar pala-
vras desconhecidas e seus significados.
Através de desafios, jogos e brincadeiras, lan-
çam mão desse instrumento de apoio na bus-
ca das palavras por ordem alfabética, e assim
vão se aproximando da organização e do fun-
cionamento desse material.

Fábrica de Sanduíches
O trabalho com o campo multiplicativo envol-
ve proporcionalidade, análise combinatória e
configuração retangular. Na sequência de ati-
vidades proposta antes do algoritmo da multi-
plicação, há uma série de problemas envol-
vendo essas ideias.
Para dar sabor aos estudos sobre a análise
combinatória, propusemos que os alunos pre-
parassem sanduíches. Cada aluno deveria
trazer um ingrediente, entre três tipos de pão,
dois tipos de queijo e dois tipos de embutido.
Havia duas regras: 1) utilizar um tipo de pão e

https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
http://www.escolasapereira.com.br/arquivos/Procedimentos_de_Pesquisa.pdf


pelo menos um tipo de queijo e um tipo de
embutido; 2) não deixar de fora algum ingredi-
ente no cardápio.
Foi uma festa! As crianças deram nomes cria-
tivos para suas lanchonetes e, na criação do
cardápio, batizaram os sanduíches. Depois
de levantar as possibilidades, os alunos mon-
taram os sanduíches e, é claro, se deliciaram.
Uma verdadeira degustação matemática!
O registro do processo sistematizou as des-
cobertas.

Fábrica de Sanduíches

Achei a Palavra!
Inscrito
Nas aulas de Dança, as F4 receberam a visita
da bailarina e coreógrafa Maria Alice Poppe,
mãe da Luiza (F4M) e do Leonardo (F8M).
Nesse encontro, Maria Alice nos apresentou
trechos do filme Inscrito, de Paulo Caldas. O
filme apresenta pesquisas gestuais com An-
gel Vianna, revelando marcas inscritas em
seu rosto durante a vida.
Após o filme, Maria Alice propôs diferentes a-
tividades de sensibilização para os músculos
do nosso rosto, levando nossos alunos a criar
pequenos gestuais. Agradecemos imensa-
mente a visita e todo o conhecimento compar-
tilhado.

Um Novo Jeito de Dividir
O Quinto Ano é recheado de desafios mate-
máticos. O primeiro já era esperado pelos alu-
nos desde as primeiras semanas: "Quando
vamos aprender a nova divisão?".

O período inicial das aulas foi dedicado a revi-
sar e consolidar a forma como essa operação
é realizada na F4. Relembramos coletivamen-
te esse processo e aproveitamos para con-
versar sobre conceitos importantes e nomes
que não podíamos esquecer - divisor, dividen-
do, resto, quociente.
Depois de muitas "relembranças" e desafios,
as crianças receberam a tarefa de analisar u-
ma conta, com duas resoluções escritas no
quadro: uma da forma como se fazia na F4; e
a outra, de um jeito novo.
A primeira impressão foi de estranhamento:
"Não entendi!" "O quociente é igual, mas o jei-
to de fazer é esquisito."
O susto inicial logo foi se transformando em
curiosidade. Qual a semelhança entre os dois
jeitos? E as diferenças? Muitas hipóteses fo-
ram levantadas, confrontadas e discutidas, a-
té que as regras desse novo jogo foram ga-
nhando sentido.
"A gente divide número por número, mas a ló-
gica é a mesma."
"Ah, então o quociente já vai 'aparecendo'
sem a gente precisar somar no final!"
Aos poucos, a aguardada e misteriosa "divi-
são da F5" torna-se íntima, pronta para acom-
panhar a turma em novos desafios matemáti-
cos.

Um Novo Jeito de Dividir

Inscrito

De Todos
Vamos ao Teatro
Neste final de semana estreia a peça A Rosa
e a Semente, primeiro espetáculo infantojuve-
nil do Grupo Pedras, com direção de Isaac

Bernat. Sábado e domingo, às 11h, no jardim
do Museu da República. Entrada franca.

Cantando e Contando
Cantando e Contando é um curso regular, mi-
nistrado por Patrícia Mauro, mãe do Rafael
Conforti (F5T).
Nesse curso são propostos temas para se
cantar e contar, inspirados na história de
grandes nomes da música e de assuntos rela-
cionados, tudo adaptado ao universo infantil.
As crianças aprendem técnicas básicas do
canto e se envolvem com exercícios vocais.
Enquanto cantam, aprendem, se expressam,
interpretam e adquirem cultura musical.
Patrícia é cantora e compositora, com forma-
ção também em Teatro e Letras.
Turmas para crianças de 6 a 8 anos e de 9 a
12 anos na casa do Núcleo Cultural Tambor
Carioca (Botafogo).
Informações: 99743-4788 ou tamborcario-
ca@yahoo.com.br.

Semana do Índio
Divulgamos evento gratuito no Parque Lage,
nos dias 14 e 15 de abril, das 9 às 17h. Parti-
ciparão mais de 100 indígenas de diversas et-
nias brasileiras. Uma rara oportunidade para
o público ter contato direto com essas cultu-
ras.
9h às 17h - Grande feira de artesanato e pin-
tura corporal.
10h às 16h - Apresentação de cantos e dan-
ças tradicionais.
12h às 14h - Contação de histórias e mitos na
Oca.
16h às 17h - Roda ritual de encerramento.
O evento abre a semana em que se comemo-
ra o Dia do Índio (19 de abril).

Rio Utópico para Famílias
O Instituto Moreira Salles convida o público
para participar do evento Utopias no Espaço-
-tempo, sobre a exposição Rio Utópico. Trata-
-se de uma atividade para famílias, baseada
em jogos. Mais informações no site do IMS
(link).
Amanhã, 14 de abril, às 15h30.

Aniversários
De 14 a 20 de Abril
14 Naolí Maio Worms  F3T 
14 Leo Pranzl Braga  F8T 
14 Tomás Franco Jauregui  TBT 
15 Marina Rodrigues do Amarante  TBM 
15 Isabela Saba Mota  F2M 
15 Caetano Vargas Fraga Lopes Pinto  F5M 
15 Luciana Martin Kanawati  PRO 
17 Joaquim Jose C Toledo Ribeiro  F7T 
18 Julia Meneghini Lamarão  F2T 
18 Vicente Wermelinger Gil Emoingt  F2T 
18 Maria Eduarda Souza da Silva  F4M 
19 Elenilde Viegas  AUX 
20 Maiara Dias Gomes Borges da Silva  F8M 
20 Miguel Barbosa da Silva  AUX 
20 Maria Clara Souza Noronha Santos  F1AT 
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