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Para Todos
Feriado e Recesso
Na próxima semana teremos o feriado do Dia do Trabalho na ter-
ça-feira, 1º de maio, e recesso na segunda-feira, 30 de abril. Não
haverá aula nestes dois dias.
Por conta da semana curta, a edição 929 do Informe será publica-
da em 11 de maio.

Boletos Bancários
Informamos que a partir do mês de abril o banco emissor dos bo-
letos bancários referentes ao contrato de prestação de serviços e-
ducacionais passará a ser o Banco Daycoval, em vez do Banco I-
taú.
Para pagamentos relativos ao mês de maio, os boletos serão en-
viados por e-mail no dia 27 de abril e seguirão também pelos Cor-
reios.
Os responsáveis que desejam usufruir do benefício de pagamento
antecipado devem realizar o pagamento até o dia 30 de abril. Ca-
so seja necessário emitir uma segunda via, devem entrar em con-
tato com a Secretaria da escola por telefone (2538-3231) ou por
email (secretaria@sapereira.com.br).

Avisos EFII
Concurso Capa da Agenda
Todo semestre elegemos uma imagem que ilustra a capa da a-
genda dos alunos. A capa do próximo semestre será escolhida
num concurso para alunos de F2 a F9.
Para participar, use uma folha de papel que está disponível na Se-
cretaria da escola. A criação deve ser entregue até o dia 16 de
maio, quarta-feira, na Secretaria da escola.
Seguiremos os seguintes critérios para a escolha: produção de a-
luno; bom vínculo com o projeto Da Cabeça aos Pés: que Histó-
rias o Corpo Conta?; originalidade e acabamento/apresentação.
Participem!

Passeio para as F6
Com o intuito de conhecer mais sobre as culturas indígenas e afri-
canas, as F6 realizarão um passeio para a Aldeia Mata Verde Bo-
nita e o Quilombo do Grotão, nas cidades de Niterói e Maricá.
O passeio será no dia 16 de maio, quarta-feira, o dia todo. Para
participar, os estudantes devem entregar até o dia 4 de maio a
carta de autorização da família e realizar o pagamento em che-
que.
As demais informações sobre o passeio estão na circular que será
encaminhada por email e também impressa e entregue aos estu-
dantes.
Fiquem atentos!

Passeio das F8 ao IMS
No dia 10 de maio, quinta-feira, as F8 irão ao IMS ver a exposição
Corpo a Corpo - A Disputa das Imagens, da Fotografia à Trans-
missão ao Vivo.
F8M: Visto que o instituto só abre às 11h, fizemos um horário es-
pecial que possibilitasse a ida da F8M. O horário de saída da es-
cola nesse dia será alterado para 13h30. O horário de entrada
permanece o mesmo. Pedimos que o lanche da manhã seja refor-

çado, já que sairão mais tarde. Lembramos aos pais dos alunos
que voltam para casa de condução, que não deixem de avisar às
empresas de transporte e organizem um outro modo de buscá-los
na escola. Agradecemos a compreensão e ajuda de todos para a
realização dessa atividade.
F8T: O horário da F8T não será alterado.

Sobre as Turmas
Jogo da Memória de Potências
Ainda consolidando a potenciação, as F6 jogaram o Jogo da Me-
mória de Potências.
Em quartetos e quintetos, cada aluno tinha como objetivo encon-
trar pares de cartas formados por uma potência indicada e o seu
resultado.
Foi muito divertido e os alunos ficaram bem envolvidos.

Jogo da Memória de Potências

Os Sons do Corpo
Nas aulas de Música, as F6 e F7 fizeram a passagem do período
de sensibilização ao projeto para o início da preparação dos traba-
lhos que serão apresentados na Mostra de Artes.
Depois de cantar o samba do bloco, ler e discutir a justificativa do
projeto, começamos uma exploração de sons que podemos pro-
duzir com o corpo e suas relações com a música. Ouvimos exem-
plos e criamos pequenas ideias musicais usando sons vocais, per-
cussão corporal e palavras soltas relacionadas ao tema do proje-
to. Essas células musicais foram se combinando e aos poucos for-
mando ritmos mais complexos e pequenas composições.
As F7 estão aproveitando o material produzido durante esse pe-
ríodo para construir uma trilha sonora para a coreografia que está
sendo preparada nas aulas de Dança. A ideia é aperfeiçoar os rit-
mos e definir a forma geral dessa música, para que possamos
gravá-la nas próximas semanas.
As F6 estão trabalhando em grupos, também usando as ideias
musicais produzidas no período de sensibilização, mas na prepa-
ração de uma apresentação bem diferente. Podemos adiantar que
vai haver muita participação da plateia, mas não podemos dar
mais detalhes: por enquanto é segredo!

Adição e Subtração de Decimais
Lançamos um desafio para as F7 resolverem em quartetos. O ob-
jetivo era incentivar os alunos a começar a pensar sobre adição e
subtração de números decimais.



De cada operação, duas contas, uma com números de casas de-
cimais iguais e a outra com números de casas decimais diferen-
tes. Observando e discutindo, os alunos deveriam responder co-
mo armar e efetuar as operações dadas.
Como já tinham concluído, algumas aulas atrás, que poderiam
completar as casas "que faltavam" com zeros , não tiveram dificul-
dade em encontrar as soluções.

Tecnologia e Cotidiano
Nas F7, dando continuidade ao tema da Revolução Industrial e do
nascimento do sistema capitalista, fechamos a sequência didática
sobre exploração do trabalho apresentando as causas e formas
de resistência dos trabalhadores ao longo da história.
Em uma dinâmica na qual cada grupo recebia uma situação pro-
blema sobre exploração do trabalho, as turmas deveriam criar so-
luções para apresentar reivindicações que visassem a melhorar
as condições dos trabalhadores.
Passamos, então, da dinâmica da produção à dinâmica do consu-
mo, com a pergunta: qual é a influência da tecnologia sobre nos-
sas vidas nos dias atuais? Podemos imaginar como passaríamos
sem ela?
Cada grupo recebeu uma lista com invenções tecnológicas ocorri-
das do século 18 ao século 20, fora da ordem cronológica, e a ta-
refa ordená-las.
Depois, cada grupo escolheu uma das invenções para pesquisar e
comentar com a turma o contexto histórico em que a novidade
surgiu. Assim, pudemos mapear e perceber a relação entre socie-
dade e tecnologia.

Etnocentrismo e Cultura
As F8 receberam a visita da antropóloga Claudia Rezende, mãe
do Sebastião (F8M), para debater os conceitos de cultura e etno-
centrismo.
Lemos um texto selecionado pela professora, e os alunos trouxe-
ram impressões e questionamentos. Procuramos compreender
como o olhar etnocêntrico está presente em nosso cotidiano, jul-
gando e avaliando povos, culturas, comportamentos e até mesmo
alguém que está ao nosso lado.

Proporcionalidade e Regra de Três
Com os problemas solucionáveis por equação, apareceram os
que envolviam proporcionalidade. Os primeiros eram de propor-
cionalidade direta, já vistos no Sétimo Ano.
Debruçamo-nos sobre situações problema em que o entendimen-
to anterior parecia errado e nos perguntamos: como poderíamos
aumentar a velocidade e o tempo de percurso, proporcionalmen-
te? Quanto maior a velocidade, maior o tempo de percurso? Não
parecia lógico.
Percebemos a existência da proporcionalidade inversa; e também
que bastava um simples ajuste na forma de resolver utilizada até
então: era a "brabuleta" - nome da técnica batizada na escola - só
que voando diferente.
Na seção Para Turmas do site da escola, os alunos já têm uma
Vitamina Matemática desse assunto para estudar.

Ser Biodiverso
Como surgiram todos os seres vivos da Terra? A partir da defini-
ção de biodiversidade, as F8 estão construindo a resposta para
essa pergunta.
Foram explanados diferentes conceitos de espécie. Debatemos
também se as ciências ditam verdades ou propõem formas de ex-
plicar a realidade, partindo de questionamentos. E fomos perce-
bendo que o caminho científico é a dúvida.
Para exercitar seu potencial científico, os alunos conheceram uma
teoria sobre a origem dos seres vivos e foram desafiados a questi-

oná-la e testá-la.
Os experimentos que eles realizarão em duplas serão realizados
na próxima aula.

A Matemática dos Cientistas
Após breve revisão das propriedades da potenciação, as F9 inicia-
ram o estudo de uma metodologia utilizada por cientistas para cál-
culos não comuns no nosso dia a dia.
Não temos o hábito de usar números muito grandes ou muito pe-
quenos. Mas... e se precisarmos? O diâmetro de um átomo? A
distância entre planetas? Como encontrar? A calculadora está
dando erro! Como sobreviver a isso?
Calma! Estratégias existem. E esse conhecimento é base para
cálculos de Química e Física.
A notação científica abre horizontes. Os estudantes ficaram entu-
siasmados em conhecer uma estratégia tão simples, capaz de coi-
sas tão grandiosas - e tão pequenas, logicamente.

Genética
Partindo de definições de genética, as F9 jogaram, em grupos,
Faça um Filho, e puderam entender com mais praticidade a here-
ditariedade; a importância da divisão dos cromossomos para a for-
mação dos gametas; as diferenças entre genótipo e fenótipo; e a
existência de genes dominantes. Jogando e "fazendo filhos" entre
os grupos, eles perceberam como a reprodução sexuada promove
variabilidade genética.
Assistimos a um trecho de Gattaca - a Experiência Genética. Com
a análise do filme e dos conteúdos já abordados, os alunos traba-
lharam em uma ficha que os faz refletir sobre seu potencial huma-
no e sobre a ética no meio científico.

Aniversários
De 27/4 a 11/5
Abril
27 Lia Alves Dias Cantanhede  F8M 
28 Renata Cristina Bonisson Machado  AUX 
28 Julia Schmidt  PRO 
29 Ana Beatriz Abu-merhy da Silva Barroso  TFM 
29 Martin Mesquita Fagundes  TAT 
30 Miguel Leite Guimarães Rêgo  F5M 
Maio
1 Nina Hiroko Igarashi  TCT 
1 Antonio de Abreu Cotrim  F1AT 
3 Lucca Nogueira Czamarka  F7T 
3 Francisco Bali Vignoli de Moraes  F8M 
3 Olívia de Souza Gomes Perpetuo  F3T 
4 Pedro Porto Silva Albergaria  F3M 
4 Yasmin Zoe Szabó Muggah  TCT 
6 Alice Uchôa Cavalcanti Ferraz  TBT 
6 Yasmim Bandeira Bezerra de Mello E Matos  F9T 
6 Arthur Soffiatti Medeiros de Morais  TGM 
6 Vicente Morais Cordeiro de Araujo  TCT 
6 Monica Nazareth dos Santos  AUX 
7 Miguel Jaramillo de Andrade  TCM 
8 Natália Oliveira Coutinho Penna  F5M 
9 Mariah Lacombe Penna E Costa  PRO 
9 Nina Falabella Hypolitho Benedito  F4T 
9 Viviane do Couto Silva Goulart  AUX 
10 Miguel Martins Mexas Bittencourt  F5T 
10 Maria Moletta Mendes Moraes  F6T 
11 Alice Repetto Yazbeck Monteiro Nunes  F8T 
11 Isabella Pacheco Hutchings  F1AT 
11 Catarina Brito do Nascimento  F1M 
11 Maria Pia Capobianco Villa Nova Diniz  F5T 
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