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Para Todos
Cine Debate Educação
A segunda edição de 2018 do projeto Cine Debate Edu-
cação 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 trajetó-
rias 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 oportunidade de pensar e refletir sobre o direito à
educação no Brasil. Para a roda de conversa teremos a
participação da produtora do filme Ana Karina e do pro-
fessor 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 típica da Zona
da Mata, norte de Pernambuco. É teatro, dança, músi-
ca, poesia. Patrimônio imaterial do Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, teremos a O-
ficina Vivências em Cavalo Marim, com Miguel Stos, a-
qui 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 fa-
mílias, a Coordenação Pedagógica apresentou informa-
ções sobre os projetos de pesquisa e os procedimentos
a serem desenvolvidos pelos estudantes ao longo do
processo de escolarização na Sá Pereira.
Da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II, fize-
mos a opção de trabalhar com a pedagogia de projetos
e, para desenvolvê-los, pensamos coletivamente sobre
quais os procedimentos necessários para que os estu-
dantes se tornem autônomos em suas pesquisas e es-
tudos, 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 documen-
to nos ajuda a pensar e planejar ações e desenvolver
habilidades para a elaboração dos projetos 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
estratégias de apoio ao estudo em casa.
Acesse e conheça o documento (link) na integra.

Avisos Pereira
Reunião de Pais de F1
Nas próximas semanas, às quintas-feiras, os professo-
res das F1, a Coordenação e a Orientação se encontra-
rão com os pais para conversar sobre as novidades e
desafios dessa nova etapa escolar e sobre o processo
de aquisição da leitura e da escrita.
Turma do Coração (F1M) - 19 de abril, às 18h.
Turma do Amor (F1AT) - 26 de abril, às 18h.
Turma do Movimento (F1BT) - 26 de abril, às 19h30.

Histórias na Biblioteca
A Turma da Barriga foi convidada por Paula, avó do Vi-
cente, avisitar a Biblioteca Popular Municipal de Botafo-
go Machado de Assis, na Rua Farani. As crianças vão

ouvir muitas histórias e conhecer o espaço.
O passeio será no dia 18 de abril, próxima quarta-feira,
dentro do horário escolar.

Sobre as Turmas
Zé Neurin e Sua Turma
Na Turma do Cérebro, iniciamos a leitura da série A-
venturas de um Neurônio Lembrador, de Roberto Lent.
Conhecemos o personagem principal das histórias: Zé
Neurim é o neurônio que mora no cérebro de um meni-
no e é, junto com sua turma, responsável por tudo o
que o menino faz. Aprendemos que os neurônios traba-
lham fazendo a gente lembrar das coisas, ter memória,
cheirar, falar, mexer o corpo, se apaixonar e sentir a-
mor.
Depois de muita conversa sobre as funções e partes do
cérebro, brincamos de montar um divertido quebra-ca-
beça. Em uma atividade de artes, desenhamos livre-
mente o que aprendemos, contornando com caneta fu-
tura e colorindo com lápis pastel.
Agora vamos acompanhar de perto o trabalho dessa
turma de neurônios pelo corpo.

Zé Neurin e Sua Turma

Par de Olhos
A Turma da Pupila foi surpreendida por diversas foto-
grafias de olhos. De quem seriam?
Animadas com o desafio e atentas a cada detalhe, rapi-
damente as crianças reconheceram os próprios olhos e
também os dos amigos.
Como elas se conhecem! Conversamos sobre as ca-
racterísticas de cada amigo e compartilhamos o que
mais nos chamava a atenção: cor dos olhos, tamanho,
formato, expressão... Quantas semelhanças e quantas
diferenças!
Aproveitamos para aproximar o grupo da noção de par,
e ampliamos nossa conversa: que outras partes do cor-
po formam pares?
"Mãos, pés, orelhas, buracos do nariz, pulmões, so-
brancelhas, pernas e braços", disseram as crianças.
Para finalizar a conversa, cada uma escolheu alguém
para desenhar em parceria, num momento gostoso de
troca e afeto.

Par de Olhos

O que Tem na Boca?
As crianças da Turma da Barriga receberam carta de
um amigo secreto que está querendo aprender sobre
digestão. A carta propunha uma missão, um experi-
mento bem simples: pôr um pedaço de pão na boca,
esperar um minuto sem mastigar e depois responder:
O que aconteceu com o pão?
"Ficou macio e molhado." (Julia e Rafaela)
"Eu senti um gosto meio azedo." (Rafael)
"Ficou tão mole, que nem precisei mastigar para engo-
lir." (Laura)
Por que isso aconteceu?
"Por causa da baba, da saliva!" (Joana e Paula)
As crianças, então, descobriram que suas hipóteses e-
ram corretas: o processo de transformação da comida
começa na boca.
Com o livro que o João D. trouxe pra compartilhar com
a turma, elas começaram as pesquisas e já sabem que
na boca, além dos dentes, da língua, da gengiva e da
saliva, há o palato mole, as glândulas salivares e o céu
da boca.
O livro A Menina que Tinha um Céu na Boca trouxe po-
esia para nossas manhãs. Se a menina tinha um céu,
nossas crianças, o que têm?
"Unicórnio, cachorro, gato e árvores." (Paula)
"Um rio." (Miguel)
"Árvore." (Alice)
"Comida." (Pedro)

O Sumiço da Lagarta
A Turma do Esqueleto observou que as lagartas que vi-
viam na sala de Ciências tinham desaparecido. O que
terá acontecido? Deixamos de lado as nossas pesqui-
sas sobre os ossos da coluna para tentar desvendar o
mistério das lagartas.
Foi uma tarde de muito aprendizado e respeito pelas in-
críveis transformações da natureza:
"Assim que a Turma do Esqueleto chegou na sala de
Ciências, percebeu que as lagartas tinham sumido e o
nosso amigo Theo fez uma pergunta bem curiosa:
'A lagarta tem esqueleto'?
E o peixe? A gente falou que o peixe tem espinha. Mas
e as lagartas? O que aconteceu? A Bruna leu pra gente
um livro da Ruth Rocha, A Primavera da Lagarta.
Descobrimos que elas comem muitas folhas e depois o
casulo (a pupa) fica pendurado em uma árvore. Demo-
ra um tempão para elas se transformarem em borbole-
tas. Depois da história, nós percebemos que as quatro
lagartas que estavam na casa de vidro tinham virado
borboletas!
'A lagarta mudou de pele', afirmou a Dora.
'Uma lagarta que era muito grande estava tentando se
transformar, mas não conseguia porque estava muito a-
pressada e morreu!', disse a Clara.
Fomos até a nossa horta, enterramos a lagartinha que
estava morta e libertamos as quatro borboletas. A pri-
meira a sair pousou na blusa da Clara!
'Ela achou que minha blusa era uma folha!'
'Eu senti muito medo, mas só no começo', disse o To-
maz.
Todas as borboletas voaram para árvore da casinha.
Viva! Elas estão livres!"
(Texto coletivo)

Experimento
Ainda envolvidas com o assunto das bactérias, as
crianças da Turma da Mão iniciaram um experimento
para investigar a proliferação desses seres tão presen-
tes na nossa vida. Com água, caldo de carne e gelatina
incolor, preparamos um meio de cultura onde, suposta-
mente, bactérias se desenvolveriam. Levamos a mistu-
ra para a geladeira, esperamos endurecer e sorteamos

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


alguns amigos para passar cotonetes umedecidos na
mão, no pé e na boca. Em seguida, os cotonetes foram
esfregados na superfície do meio de cultura, que foi
tampado e colocado em repouso na sala de ciências.
Eufóricas, as crianças levantavam hipóteses:
"Vai ficar mole." "Vai mudar de cor." "A gelatina vai ficar
mordida." "Vai aparecer uma barata." "Vai explodir."
Pudemos explorar escrita e grafismo ao registrar os
materiais usados. No calendário, marcamos datas para
revisitar o experimento e observar se houve alguma
transformação.
Percebemos que o tempo é importante e que todo o
processo é marcado pelo antes e pelo depois. Em bre-
ve, descobriremos o que aconteceu.

Experimento

O Sumiço da Lagarta
Qual a Cor da Sua Pele?
Na última sexta-feira, a Turma da Pele recebeu a visita
da artista plástica Adriana Varejão, mãe da Violeta. Ela
veio nos falar da sua série Polvo, conjunto de quadros
inspirados nas autodescrições de tons de pele colhidas
em pesquisa do IBGE. Foi um encontro cheio de desco-
bertas e aprendizagens, que enriqueceram o projeto da
turma. De lá pra cá, a turma fez experimentações com
misturas de tintas.
E as tantas ideias das crianças foram se estruturando
em frases cheias de significado:
"A Adriana, mãe da Violeta, veio na nossa turma falar
sobre os tons de pele, porque ela fez um trabalho sobre
isso. Ela começou fazendo uma roda e contou que mui-
to tempo atrás perguntaram para algumas pessoas qual
era cor da pele delas. As pessoas disseram que tinham
cor de chocolate, café com leite, queimada de sol, mo-
rena sapecada, burro quando foge. Ela perguntou qual
era a nossa cor e a gente foi falando:
'Meio bege.' (Giovana)
'Um pouquinho branco e um pouquinho escuro.' (Maria)
'Rosinha com brilho.' (Violeta)
'Bege claro.' (João Justino)
'Areia quente.' (Chicão).
Então, Adriana contou que misturou várias tintas e pin-
tou ela mesma com vários tipos de tons de pele. Depois
das tintas prontas, ela se inspirou nos nomes que as
pessoas tinham dado para sua cor de pele e nomeou
suas tintas. Depois de contar sobre seu trabalho, Adria-
na nos mostrou fotos de dois carros (fuscas), um bran-
co e outro preto, e também uma foto com braços de
pessoas de vários tons de pele. Logo depois ela mos-
trou as fotos que ela fez do seu autorretrato e algumas
tintas. No final da conversa, as crianças da Turma da
Pele foram convidadas para fazer uma pintura coletiva
com as tintas que a Adriana criou. Misturamos as cores
e então elas viraram outras cores e a gente deu nomes
para elas. Os nomes são: cor de goiaba, cor de pele de
árvore, cor de castanha, cor de chocolate, cor de casca
de kiwi e cor de arco-íris misturado. No final da visita,
entregamos um presente para a Adriana e tiramos uma

foto com ela. Foi uma visita maravilhosa, amamos! A
Turma da Pele agradece muito por ela ter vindo aqui e
ter nos mostrado seus quadros, que vão ajudar muito o
nosso projeto sobre a pele.
Um beijo, um abraço e uma pata de caranguejo.
Turma da Pele."

Qual a Cor da Sua Pele?

Passeio ao Parque Lage
As F1 fizeram uma aula passeio para inaugurar o proje-
to das turmas. Interessante perceber como um mesmo
projeto e um mesmo passeio é vivido de formas diver-
sas:

"Nós, da Turma do Coração, fizemos um passeio ao
Parque Lage. Chegando lá, fizemos uma aula de dança
com a Roberta. Foi uma aula diferente porque foi ao ar
livre. A Roberta perguntou para cada um 'o que te mo-
ve?' e a Vanessa filmou as respostas. Vimos um grupo
fazendo uma dança linda com leques, chamada Tai Chi
Chuan. A aula da Roberta foi sobre movimento porque
o nosso projeto se chama Mova-se! Depois nós lancha-
mos e vimos os macacos. Para terminar o passeio, fo-
mos brincar no parquinho. Nós amamos essa aula!"

"A Turma do Movimento foi cantando no ônibus até
chegar no Parque Lage. Depois nós andamos pela ma-
ta e ajudamos a Roberta a estender uma lona no chão
de pedra e areia. Tiramos o sapato e fizemos uma ro-
da. Aí começamos a fazer movimentos lentos e rápi-
dos. Depois a gente colocou a mão no coração para
sentir os batimentos. Nós pulamos, corremos, dança-
mos, andamos em câmera lenta e deitamos. Nós tam-
bém fizemos a experiência de esquentar as mãos e pôr
no rosto e fizemos massagem no rosto do amigo. De-
pois da aula fizemos um piquenique delicioso e finaliza-
mos nosso passeio com muita brincadeira no parqui-
nho."

"A Turma do Amor foi passear no Parque Lage. Estava
uma linda tarde ensolarada e tudo foi muito legal.
Quando chegamos no parque, fizemos uma caminhada
e encontramos um grilo que pousou na camisa da Mar-
tina. Fizemos uma aula de dança com a Roberta, que
foi muito especial! No início da aula, pensamos sobre o
que nos move, depois deitamos de barriga para cima e
foi muito gostoso ficar olhando a paisagem. Desenha-
mos movimentos no ar com nossos braços e mãos,
com os pés desenhamos na areia e com esse desenho
fomos arrastando folhas para fazer um montinho. A Ro-
berta mostrou o movimento de uma folha caindo e re-
petimos, com o nosso corpo, esse movimento, forman-
do um monte de folhas humanas. Enquanto as profes-
soras arrumavam o lanche coletivo, nós brincamos de
pique. Depois, comemos muito e fomos para o parqui-
nho. No caminho passamos pelo aquário pra ver os pei-
xes e encontramos a Turma do Movimento. Todo mun-
do voltou muito feliz pra Pereira! Fim"

(Textos coletivos, feitos turma a turma)

De Todos
Vamos ao Teatro
Neste final de semana estreia a peça A Rosa e a Se-
mente, primeiro espetáculo infantojuvenil do Grupo Pe-
dras, com direção de Isaac Bernat.

Sábado e domingo, às 11h, no jardim do Museu da Re-
pública.
Entrada franca.

Passeio ao Parque Lage
Cantando e Contando
Cantando e Contando é um curso regular, ministrado
por Patrícia Mauro, mãe do Rafael Conforti (F5T).
Nesse curso são propostos temas para se cantar e con-
tar, inspirados na história de grandes nomes da música
e de assuntos relacionados, tudo adaptado ao universo
infantil.
As crianças aprendem técnicas básicas do canto e se
envolvem com exercícios vocais. Enquanto cantam, a-
prendem, se expressam, interpretam e adquirem cultu-
ra musical.
Patrícia é cantora e compositora, com formação tam-
bém 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 tamborcarioca@yahoo.-
com.br.

Semana do Índio
Divulgamos evento gratuito no Parque Lage, nos dias
14 e 15 de abril, das 9 às 17h. Participarão mais de 100
indígenas de diversas etnias brasileiras. Uma rara opor-
tunidade para o público ter contato direto com essas
culturas.
9h às 17h - Grande feira de artesanato e pintura corpo-
ral.
10h às 16h - Apresentação de cantos e danças tradicio-
nais.
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 comemora o Dia
do Índio (19 de abril).

Rio Utópico para Famílias
O Instituto Moreira Salles convida o público para partici-
par do evento Utopias no Espaço-tempo, sobre a expo-
sição 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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