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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 fil-
me revela trajetórias de escolarização e percursos
biográficos de jovens que se encontravam em si-
tuação de defasagem escolar à época das filma-
gens, entre 2015 e 2016. Será uma boa oportuni-
dade de pensar e refletir sobre o direito à educa-
ção no Brasil. Para a roda de conversa teremos a
participação da produtora do filme Ana Karina e
do professor Enio Serra, da UFRJ. O evento ocor-
rerá no dia 18 de abril, próxima quarta-feira, a par-
tir das 18h30. Não percam!
Mais informações na página do evento.

Oficina Cavalo Marim
Cavalo Marim é uma brincadeira popular típica da
Zona da Mata, norte de Pernambuco. É teatro,
dança, música, poesia. Patrimônio imaterial do
Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, tere-
mos a Oficina Vivências em Cavalo Marim, com
Miguel Stos, aqui na escola. Investimento:
R$50,00 (um dia) e R$80,00 (valor promocional
para os dois dias, mediante pré-inscrição).
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 desenvolvidos pelos estu-
dantes ao longo do processo de escolarização na
Sá Pereira. Da Educação Infantil até o Ensino
Fundamental II, fizemos a opção de trabalhar com
a pedagogia de projetos e, para desenvolvê-los,
pensamos 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 Grin-
berg, entre 2013 e 2014, foi elaborada coletiva-
mente uma proposta de organização curricular por
procedimentos de pesquisa e tratamento da infor-
mação. Tal documento nos ajuda a pensar e pla-
nejar ações e desenvolver habilidades para a ela-
boração dos projetos de pesquisa com os estu-
dantes. É muito importante que a comunidade es-
colar 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 estratégias de a-
poio ao estudo em casa.
Acesse e conheça o documento (link) na integra.

Avisos EFII
Inclusão
No dia 26 de abril, quinta-feira, às 19h30, teremos
um encontro que terá como tema o trabalho de-
senvolvido na escola com os alunos de inclusão.

Convidamos os interessados para conversar so-
bre o assunto e compartilhar o trabalho pedagógi-
co que a escola vem realizando. Como se trata de
um evento aberto a todas as famílias do Funda-
mental - F2 a F9 -, pedimos aos que quiserem
participar que confirmem a presença ligando para
a Secretaria até o dia 25, véspera do encontro. Só
assim poderemos arrumar o espaço para um aco-
lhimento confortável. Contamos com sua presen-
ça e colaboração.

Sobre as Turmas
Temas de Pesquisa 
Para pensar e buscar respostas às questões pro-
postas, ao longo do primeiro semestre as turmas
pesquisarão os seguintes temas em Ciências e
Humanidades:

F6 - Quais as relações entre cultura e corpo?
As sociedades africanas antes e depois do encon-
tro com a cultura europeia; os povos ameríndios
antes e depois do encontro com a cultura europei-
a; a cartografia dos povos indígenas; a cultura nos
mapas; visões sobre a criação do universo; os
corpos celestes e as descobertas de Galileu.

F7 - Em que situações nos sentimos alienados?
O corpo no mundo do trabalho; a influência das
tecnologias modernas no corpo; a urbanização do
corpo; as contradições na produção de alimentos;
as perspectivas do ambiente urbano; e os proble-
mas de saúde decorrentes das revoluções indus-
triais.

F8 - Meu corpo é evoluído? Podemos hierarquizar
os corpos?
As teorias raciais e o Imperialismo; cultura, etno-
centrismo e o processo civilizatório dos corpos;
Darwin e a Teoria da Evolução; a evolução da es-
pécie humana; debates sobre o conceito de raça;
os estereótipos sobre o continente africano.

F9 - Num mundo armado, que marcas o corpo ad-
quire? Num mundo de intenso desenvolvimento
tecnológico, que marcas o corpo apresenta? O
que é estar na trincheira entre o real e o virtual? O
que é o corpo entre o orgânico e o mecânico?
Meu corpo será sempre meu corpo? Qual é o limi-
te do humano?
O corpo na guerra; o corpo perseguido em regi-
mes totalitários; a relação da Globalização com o
corpo; corpos virtuais na globalização; a base ge-
nética da evolução dos corpos humanos; o corpo
humano e a biotecnologia.

Aprendendo com Meus Mapas
Nas aulas de Geografia, as F6 estão descobrindo
os elementos básicos dos mapas e as formas de
organizá-los para representar informações claras
e precisas.
Discutimos a importância da Cartografia a partir
da elaboração de mapas feitos pelos alunos, co-
mo o mapa mental feito do caminho de casa para
a escola ou os mapas dos quartos onde dormem.
Muitos mapas criativos surgiram e cada aluno

queria apresentar seus mapas para a turma. Fo-
ram momentos significativos, nos quais pudemos
discutir como cada um buscou a melhor forma de
representar o espaço, considerando desde a sele-
ção dos elementos, como lugares e objetos de va-
lor afetivo; as cores e os símbolos utilizados; a
perspectiva adotada; e a demarcação de um pon-
to de referência para a orientação espacial.
A partir daí começamos a estudar os pontos car-
deais e colaterais e discutimos a importância das
coordenadas geográficas como sistema universal
para a localização de qualquer ponto no mundo.
Experimentamos exercícios orais e escritos de lo-
calização de países no atlas, utilizando referên-
cias como hemisférios, norte, sul, sudeste, nor-
deste e, por fim, as latitudes e longitudes.
Vale a pena conferir os registros nos cadernos.
Estão lindos!

Aprendendo com Meus Mapas

Astronomia
Como coroação de uma série de aulas sobre As-
tronomia, as F6 foram para o Museu de Astrono-
mia e Ciências Afins (Mast) para refletir sobre
questões trazidas em sala, dessa vez em um am-
biente onde o conhecimento astronômico era o fo-
co.
Retomamos a relação entre as propriedades da
matéria e a configuração do sistema solar, num
espaço com um modelo em escala.
Depois, formamos dois grupos: enquanto um a-
prendia de forma interativa sobre os movimentos
da Terra e suas consequências, outro relacionava
os conhecimentos de Astronomia com o evento
histórico das Grandes Navegações.

Native Americans
Nas aulas de Inglês, e motivadas pelas aulas de
Ciências e Humanidades, as F6 estão conhecen-
do os primeiros habitantes da América do Norte.
Com pesquisas em sites, os estudantes aponta-
ram diferenças importantes entre termos como
First Nations People, Indigenous People, Ameri-
can Indians.
Outros termos clássicos, como Red Indians e Red
Skins, frequentemente encontrados em obras vol-
tadas para o público infantil, têm sido discutidos
em sala. Referências fornecidas por filmes tam-
bém têm entrado nas discussões.
A tarefa das turmas, agora, é, em grupos, conhe-
cer as características culturais desses americanos
nativos e como eles se autointitulam: Cherokees,
Apaches, Blackfoot, Dakota, Cree...

Novo Livro Literário
Iniciaremos na primeira semana de maio a leitura

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


de O Conto da Ilha Desconhecida.
Em nossa apreciação literária, pensaremos a ima-
gem do navegante português, sempre em busca
de novos caminhos. Na obra de Saramago, esse
caminho é, de certa forma, a busca por nós mes-
mos, o encontro com nossos sonhos, desejos e
frustrações. No contexto histórico brasileiro, ele
culmina na invasão das Américas.
Nosso marinheiro de primeira viagem nos ajudará
a tecer confabulações com o planejamento de Ci-
ências e Humanidades, a fim de conhecer as nar-
rativas que por aqui já circulavam antes de Ca-
bral.
Assim, O Conto da Ilha Desconhecida será uma
porta de entrada não somente para a literatura de
Saramago, como para alguns mitos indígenas.

Native Americans
A Cidade em Foco
Com um levantamento de focos de poluição, suas
causas e consequências, as F7 perceberam como
a poluição, em todas as suas formas, afeta nossa
saúde.
Definimos saúde de forma ampla, segundo o con-
ceito da OMS, e buscamos compreender o que in-
fluencia a saúde humana, observando o ser hu-
mano como ser social. Nossa cidade é saudável?
Os alunos foram impulsionados a pesquisar em
casa as cidades do mundo que apresentam solu-
ções saudáveis e sustentáveis para os problemas
discutidos em aula.

O Corpo no Espaço
As primeiras aulas de Geografia das F7 trouxeram
dinâmicas corporais para trabalhar a relação entre
o corpo e o ambiente.
Fizemos uma experiência sensorial com a escuta
de áudios, buscando reconhecer as paisagens so-
noras do campo e da cidade, e os sentimentos
que despertam em cada pessoa.
Fizemos o levantamento das principais caracterís-
ticas do espaço rural e do urbano, sempre discu-
tindo como o corpo se sente em um ou no outro.
Como está o corpo ao andar a pé pela cidade? E
de carro? De ônibus? Como é morar na cidade? E
no campo?
O passo seguinte foi compreender melhor o pro-
cesso de urbanização e as causas do êxodo rural.
Como atividade de sensibilização, foi proposta a
escrita individual de uma história inspirada na ima-
gem de uma família de retirantes.
Foi muito interessante observar o envolvimento
dos alunos nesse momento; muitos quiseram con-
tinuar a atividade em casa, para terem mais tem-
po de concluir suas histórias.
Os alunos que terminaram antes leram suas histó-
rias para a turma. Apareceu uma sensibilidade ad-
mirável para a dura realidade das famílias de mi-
grantes do campo e uma grande capacidade de
se colocar no lugar do outro.
Foi uma experiência tão forte, que todos queriam
ler suas histórias! Então, ficou combinado que, da-
qui para frente, cada aula terá início com um mo-
mento de leitura de história de três alunos, até

que todos tenham compartilhado suas produções.

Brincando com Verbos e Livros
Refletindo sobre gosto literário e hábito de leitura,
as F7 ouviram Livros, de Caetano Veloso.
Inspirado nessa canção, cada estudante criou um
poema falando sobre sua relação com os livros.
Depois, iniciamos o estudo dos verbos por um jo-
go livresco de mímica, na biblioteca.
Em grupos, os alunos tinham cinco verbos para si-
mular; o livro tinha que ser ser um objeto essen-
cial da ação, o que possibilitou um breve manusei-
o e investigação do acervo da biblioteca.
Teve quem relacionasse o título do livro com o
verbo simulado: Sushi, para comer.
Para outros, era a cor da capa que contava: verde
para o verbo plantar...
No desenrolar da atividade, alguns aproveitaram
para... ler!

Brincando com Verbos e Livros

Pele
Nas aulas de Dança das F8, os textos sobre a pe-
le, produzidos nas aulas de Português, são nossa
fonte de inspiração para uma ampla pesquisa de
movimento. Para nos auxiliar nesse processo, re-
cebemos a visita da bailarina e coreografa Maria
Alice Poppe, mãe da Luiza (F4M) e do Leonardo
(F8M).
Maria Alice porpôs uma atividade de sensibiliza-
ção da pele usando papel ofício. Ao final do traba-
lho, as sensações despertadas nos nossos corpos
foram registradas no papel usado e serão envia-
das para a próxima aula de Português.
Agradecemos imensamente a visita e todo o co-
nhecimento compartilhado.

Ideologia
Após algumas semanas de estudos e discussões
sobre as principais ideologias, as F9 fizeram um
debate. Em três grupos - Anarquismo, Comunis-
mo e Liberalismo -, os estudantes leram, discuti-
ram e se organizaram para preparar perguntas de
cada grupo para os outros, e para rsponder aos
colegas.
Tivemos também a presença de um convidado
que preparou uma pergunta para cada grupo. Na
F9M, foi a professora Luísa, da F5M; na F9T, foi o
coordenador PH. Controlando a ansiedade e o
nervosismo, fomos exercitando a argumentação, o
desenvolvimento das ideias e buscamos compre-
ender um pouco mais sobre esses projetos de so-
ciedade.
Terminamos o debate, mas a vontade de continu-
ar avançou pelas horas seguintes.

Mesa-redonda de Cinema
Os alunos de F9 compareceram em grande núme-
ro e aproveitaram a oportunidade de tirar dúvidas
e ouvir as experiências de um timaço de profissio-
nais do audiovisual, pais de nossos alunos.
Nossa tradicional mesa-redonda tem o objetivo de
contribuir com o Festival de Curtas da Sá Pereira,
projeto anual das F9, e é uma forma de os alunos

estarem pertinho de gente que faz cinema de ver-
dade.
Participaram: o diretor Maurício Arruda, pai da Ca-
tarina (F9M) e da Dora (F9T); o montador e diretor
Vicente Kubrusly, pai do José (F9T); a diretora e
especialista em animação Patrícia Alves Dias,
mãe da Lia (F8M); e o roteirista e diretor Bebeto
Abrantes, pai do Antonio (F9T).

De Todos
Cantando e Contando
Cantando e Contando é um curso regular, minis-
trado 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 relacionados, adaptados
ao universo infantil. As crianças aprendem técni-
cas básicas do canto e se envolvem com exercí-
cios vocais. Enquanto cantam aprendem, se ex-
pressam, interpretam e adquirem cultura musical.
Patrícia é cantora e compositora, com formação
também em Teatro e Letras.
Turmas para crianças de 6 a 8 anos e de 9 a 12 a-
nos 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 9h às 17. Participarão
mais de 100 indígenas de diversas etnias brasilei-
ras. Uma rara oportunidade do público ter contato
direto com a cultura dos povos originários do Bra-
sil.
9h às 17h - Grande feira de artesanato e pintura
corporal.
10h às 16h - Apresentação de cantos e danças
tradicionais.
12h às 14h - Contação de histórias e mitos na O-
ca.
16h às 17h - Roda ritual de encerramento.
O evento abre a semana em que se comemora 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 e baseada em jogos.
Amanhã, 14 de abril, às 15h30.
Mais informações no site do IMS (link).

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 Carvalho 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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