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Para Todos
Cine Debate Educação
Juventude, corpo etiqueta? Inspirado no texto Eu, Eti-
queta?, de Carlos Drummond de Andrade, a terceira e-
dição 2018 do projeto Cine Debate Educação abordará
um tema ligado ao Projeto Institucional da escola. A
sessão discutirá que histórias o corpo da juventude
conta numa sociedade marcada pelo consumo. Serão
exibidos dois filmes que apresentam a relação entre a
juventude e o consumo. Na roda de conversa teremos
a presença da jornalista Simone Evangelista, doutoran-
da em Comunicação da UFF e pesquisadora do assun-
to. O evento será na próxima quarta-feira, 16 de maio,
a partir das 18h30. Acesse a página do evento (link).

Avisos EFI
Cordel na Biblioteca
"Literatura de Cordel
é poesia popular,
é história contada em versos
em estrofes a rimar,
escrita em papel comum
feita pra ler ou cantar."
(Francisco Diniz)
Quer conhecer mais sobre cordel? Vá até a Biblioteca
Monteiro Lobato. Em uma pequena exposição, temos
folhetos e livros de autores famosos e outros não tão
conhecidos.
Não perca!

Mostra de Artes
A Mostra de Artes deste ano, que terá a participação i-
nédita das F2, será no dia 16 de junho, sábado.
Em breve daremos mais informações sobre horário e
programação.

Nos Caminhos de Drummond
Na próxima terça-feira, 15 de maio, as F4 visitarão o
Largo do Poeta, em frente ao prédio em que Drum-
mond morou, em Copacabana.
Já que o momento é de poesia, as turmas lerão os poe-
mas registrados na calçada e depois caminharemos até
o calçadão para fotografar a famosa estátua do poeta.
Nesse cenário inspirador, vamos soltar a imaginação e,
quem sabe, poetar!
Pedimos que as crianças tragam lanche, bebida e á-
gua, de forma que possam ser carregados por elas.

Sarau de Poesias
Na próxima quinta-feira, 17 de maio, as F4 farão um
Sarau de Poesias com a participação especial dos pais.
Para que possamos nos organizar, pedimos aos pais
que quiserem participar que se inscrevam através de
um bilhete na agenda.
F4M às 11h e F4T às 13h35.
"Aprendi com meu filho de dez anos que poesia é o
descobrimento das coisas que nunca vira antes."
(Oswald de Andrade)
O trabalho com a poesia tem sido muito prazeroso para
as F4. Para partilhar essa satisfação, dedicaremos um
dia da nossa biblioteca a recitar e ouvir poesias com a
participação especial dos pais. A ideia é um encontro
simples: basta escolher um poema, trazer alguma infor-
mação sobre o autor e usar a criatividade para nos en-
cantar nesse encontro.

Livro Adotado
As F5 farão uma ciranda de livros de autores brasilei-

ros. Os pedidos seguiram pelas agendas. Pedimos que
verifiquem e providenciem. Para a ciranda funcionar, to-
dos devem trazer o livro, pois faremos um rodízio entre
as crianças.
"Se a escrita não permite voos aos leitores ela não é li-
terária."
(Bartolomeu Campos de Queirós)
Acreditamos na Literatura como um meio fundamental
de levar nosso leitor para além do texto: desacomodan-
do, sensibilizando, ampliando o olhar, compartilhando
experiências, favorecendo a expressão de sentimentos,
de pensamentos e do imaginário.
Para isso são necessários bons textos e bons autores.
Então, nada como brindar com o que temos de melhor:
a nossa Literatura! Com o espírito de quem tem em
mãos um passaporte, as crianças serão convidados a
ler os livros que trouxeram e depois trocar com os ami-
gos. A proposta é cirandar!

Sobre as Turmas
Recreio na Praça
As turmas de Fundamental I tiveram um recreio diferen-
te: compartilhando o espaço da praça do Largo do
Leões com os colegas e demais frequentadores, as
crianças subiram e desceram no escorrega e na gan-
gorra e se balançaram, revezando-se no brinquedos.
Bambolês, cordas e elástico também fizeram parte da
farra.

O Corpo e Seus Movimentos
Para dialogar com o tema do projeto das F2 - O que Há
por Dentro? O Corpo e Seus Movimentos -, iniciamos
um longo percurso nas aulas de Dança. Estudamos o
sistema esquelético e experimentamos a percussão ós-
sea, atentos ao que essa atividade alterava em nosso
corpo.
Fomos para o sistema muscular e exploramos as ala-
vancas corporais, descobrindo um tanto sobre movi-
mentos que realizamos diariamente. Pesquisamos e
exploramos nosso centro de equilíbrio, testando nossas
habilidades em diferentes posições.
Caminhamos de olhos vendados, sentimos o amigo
com o tato, vivenciamos a propriocepção, buscando
ampliar nossa maneira de viver o corpo e o mundo.
Para finalizar, pesquisamos o estudo do movimento de
E. Muybridge através da fotografia e escolhemos al-
guns movimentos para reproduzir no salão, fotografar e
criar um stop motion de cada grupo de pesquisa.

Sistema Muscular
As F2 receberam mais uma visita do professor Henri-
que. Depois de estudar o sistema esquelético, as tur-
mas deram continuidade ao estudo do que sustenta
nosso corpo e chegaram a outro sistema: o muscular.
Viram quais tipos de músculos temos, como eles fun-
cionam e como nos ajudam na locomoção. Refletiram
também sobre a importância da atividade física para
cuidar bem do corpo.
Muitas perguntas foram surgindo e o Henrique fez duas
visitas para ajudar a respondê-las, trazendo muitas cu-
riosidades e até uma prótese de joelho com elásticos
para que os alunos pudessem observar e compreender
melhor como funcionam os músculos. Muitas dessas
novidades deixaram as crianças instigadas a conhecer
mais sobre seu corpo.
A F2T recebeu também a visita da Yvaga e do Bruno,
biólogos, pais do Antonio. Eles prepararam muitas ex-
periências legais sobre os sistemas que estamos estu-
dando e contaram o nome da ciência que estuda as
partes do corpo: anatomia.
Começaram fazendo perguntas para saber se a turma

estava afiada, e as crianças mostraram que estão aten-
tas aos estudos do corpo humano.
Fomos até o laboratório, onde os visitantes nos mostra-
ram vários tipos de músculos e ossos: corações, pés e
asas de galinha; um enorme osso de boi; e uma perna
de porco com a sobrecoxa. Usando luvas e com o auxí-
lio de lupas, as crianças puderam analisar tudo isso
bem de pertinho.
Bruno mostrou também um braço biônico e pudemos
construir juntos um braço mecânico de papelão e elásti-
cos, seguindo as orientações do vídeo Conheça a Incrí-
vel Mão Biônica de Papelão, do canal Manual do Mun-
do, no Youtube.
Obrigada, Yvaga e Bruno, pelo carinho e disponibilida-
de de partilhar conosco seus conhecimentos, de manei-
ra tão divertida.

Sistema Muscular

Onde Mora a Lilou?
Carolina Bartoletti, professora de Inglês de algumas
crianças das F2, tem uma sobrinha chamada Lilou Ros-
seau, que mora na França e também estuda em uma
classe de segundo ano.
A escola dela sugeriu uma atividade através da qual os
alunos pudessem conhecer outra escola e seus alunos.
E foi assim que a Lilou fez contato com a Sá Pereira e
as F2. Carol nos mostrou uma carta enviada pela Lilou
e sua turma, contando como é a região onde ela mora
e falando de sua escola.
As crianças ficaram curiosas para saber como eram os
cadernos da Lilou, seus horários, uniformes...
E responderam às perguntas de Lilou, em uma carta fa-
lando sobre a Sá Pereira, sobre o que estudam por a-
qui, sobre a cidade e outros assuntos que acharam im-
portantes - clima, habitantes, materiais escolares...
Uma curiosidade: a "população" da nossa escola é
mais numerosa que a da região onde mora a Lilou!
Nesse clima de troca de vivências, estamos aproveitan-
do para estudar um pouco mais esse país diferente e
distante, de onde saíram alguns contos de fadas que
estamos lendo.

Toadas de Cavalo Marinho
As F3 começaram a estudar as músicas da festa popu-
lar Cavalo Marinho, muito ligada à dança, à movimenta-
ção do corpo. Cantamos Cavalo Marinho e a toada É
Fulô, do Mestre Gasosa.
Estamos montando uma peça inspirada nesse folgue-
do, e aproveitamos nosso exercício de técnica na flauta
doce para musicar vinhetas de entrada dos persona-
gens no espetáculo. As crianças contribuíram com a
escrita do texto e com o encaixe da métrica na melodia.
A mão esquerda na flauta está mais esperta, e as crian-
ças estão mais confiantes em tocar, ler a partitura e ex-

https://www.facebook.com/events/316292802234661/


perimentar sons no instrumento. Em Vamos Tocar
Flauta Doce, lemos a música Serra Serrador.
O jogo que combina saltos e palmas com células rítmi-
cas, pulso e timbres é um sucesso entre as crianças, e
ajuda a turma a trabalhar vários parâmetros sonoros ao
mesmo tempo.

Onde Mora a Lilou?
Artes nas F3
As F3 estão animadas com as atividades nas aulas de
Artes. Já fizemos colagens, impressões pintando a me-
sa da sala e bonecos com massinha e com argila.
Nas próximas semanas começaremos a preparar as
máscaras e os objetos de cena que serão usados no
folguedo Cavalo Marinho, na Mostra de Artes.
O artista plástico Gil Conti, especialista em máscaras,
nos mandou dois links de vídeos nos quais ele aparece
construindo duas máscaras muito bacanas. Aprende-
mos vários truques interessantes. Vai ser um sucesso!

A Gota D'água
O que tem numa gota d'água? Toda água incolor, sem
cheiro e sem gosto, é própria para beber? Quais méto-
dos podemos usar para verificar e/ou promover a pota-
bilidade da água?
Henrique, professor de Ciências, trouxe muitos conhe-
cimentos para as F3 e esclareceu as dúvidas sobre o
assunto.
Para as crianças verificarem a presença de microrga-
nismos, ele elaborou um aparato de experimento que
refletia a gota d'água na parede, com foco de laser.
As turmas observaram o fluxo das bactérias no meio lí-
quido, confirmando nossas hipóteses sobre seres que
existem e que não podemos ver a olho nu.

Sistema Nervoso
As F4 seguiram pelo mundo das emoções expressas
pelo rosto. Perguntas sobre como essas emoções a-
gem dentro de nós já estavam sendo sussurradas e
discutidas em sala.
Convidamos o professor Henrique a nos guiar no en-
tendimento de como funciona o Sistema Nervoso. Bus-
camos responder a perguntas sobre neurônios e liga-
ções neuronais, reflexos, reações, associação entre á-
reas cerebrais, funções corporais...
As crianças foram alinhavando e arquitetando novos
saberes sobre essa parte incrível da máquina humana,
que age e reage, numa comunicação incessante com
todo o corpo e com o contexto externo a ele. As desco-
bertas foram registradas com texto e imagens claras e
coloridas.
Valeu, Henrique!

Selfies
As F4 estão envolvidas numa atividade instigante. De-
pois de uma conversa sobre a rápida popularidade das
selfies, cada aluno, utilizando um tablet, fez um belo
autorretrato.
Em seguida, as crianças apreciaram obras que, ao lon-
go de toda a história da arte, fizeram uso desse recur-
so. Vimos autorretratos de artistas de diferentes épocas
e movimentos. As imagens serão usadas nas próximas
aulas.

Cabeça
Nas aulas de Dança, as F4 estudaram liderança de mo-
vimento, conceito segundo o qual uma parte do corpo é

usada para dar início ao movimento.
Para dialogar com o projeto da turma, escolhemos a
cabeça e, em grupos, as crianças começaram a criar
pequenas células coreográficas.
Resgatamos também a criação gestual da aula em que
recebemos a bailarina Maria Alice Poppe, e estamos
organizando todo esse a material em uma única coreo-
grafia, que será finalizada num passeio ao Parque La-
ge.

Arte para Sentir na Pele
Mobilizados pelo tema do projeto da turma e também
pela indicação feita, via carta, pelo aluno Théo Sartié,
da F5T, fomos à exposição Disruptiva, no FILE - Festi-
val Internacional de Linguagem Eletrônica. Théo nos
garantiu que a visita seria interessante, embora não
soubesse explicar por quê.
Disruptiva – palavra pouco usual, nos fez refletir sobre o
poder que a arte tem de se reinventar, ao quebrar pa-
drões e regras.
Vendo a tecnologia urnir-se à arte, pudemos experi-
mentar e sentir na pele o espaço do CCBB, só que de
outro jeito. Lembramos daquelas obras que vemos nos
museus, mas não podemos tocar.
Fomos, então, juntando peças dessa espécie de que-
bra-cabeça: a arte tem o mesmo poder de renovação
da pele, que ao ser cortada consegue se recompor.
"Achei bem interativa, diferente das outras." (Miguel
Mexas).
"Com a turma toda, não dá para ir a todos os brinque-
dos." (Pedro Porto).
As crianças se divertiram tanto com as obras, que nem
perceberam o tempo passar. Ficou a vontade de voltar
e experimentar tudo de novo.

"Nós, da F5M, fomos ao CCBB conhecer o Festival In-
ternacional de Linguagem Eletrônica e foi uma manhã
de sensações. Chegando lá, o guia Jean nos recebeu
e, para aquecer nossos corpos, propôs que sentísse-
mos o calor do amigo e o frio do chão. Depois do aque-
cimento, recebemos o desafio de subir as escadas sem
produzir som e percebendo a mudança de temperatura.
Chegando na porta da exposição, sentimos a textura da
placa e da parede e ele nos avisou que o percurso se-
ria todo a partir dos sentidos.
Logo em seguida, vimos um espelho e ele nos disse
que ali tinha tecnologia. O espelho tinha um buraco pa-
ra colocarmos o rosto. Na sala seguinte tinha um 'san-
duíche humano' com dois balões. Anita foi o recheio do
sanduíche: 'O balão de baixo foi enchendo com ar e o
de cima também e chegou uma hora que os dois ba-
lões se encontraram e senti eles me espremendo...' (A-
nita)
Na outra sala produzimos som através de um tapete e
usamos os óculos de realidade virtual que nos mostra-
ram um outro mundo!
Um mistério que apareceu foi uma máquina com um ví-
deo de duas pessoas jogando bolinha de gude, e quan-
do eles jogavam a bolinha saía do vídeo e aparecia de
verdade!
No final vimos um 'saco'' plástico gigante que embalava
as pessoas a vácuo (o ar começava a sair e a pessoa
ficava espremida lá dentro).
Foi uma manhã à flor da pele!" (Texto coletivo - F5M)

Arte para Sentir na Pele

A Pele e os Sentidos
Nas aulas de Dança, aproveitamos os textos sobre tato
escritos pelas F5 para fazer um trabalho sensorial. De
olhos vendados, os alunos usaram o toque para tentar
descobrir quem era o amigo à sua frente. Risos nervo-
sos e uma certa angústia de não enxergar foram dando
lugar a uma entrega total ao exercício proposto.

De Todos
Musical Infantil
Nosso ex-aluno Daniel Ganc convida todos para assistir
ao musical infantil Thomas e as Mil e Uma Invenções,
do qual participa como músico, junto com seu pai David
Ganc, entre outros.
O musical conta a história do menino Thomas Edson da
Silva, homônimo do ilustre inventor que transformou a
era do vapor na era da eletricidade. Thominhas é desa-
fiado a presentear a menina mais bonita de seu bairro
com um invento eletrizante, capaz de deixar as pesso-
as mais felizes. Depois de muitas tentativas frustradas,
o menino recebe a visita imaginária do próprio Sr. Tho-
mas Edson. Através de um curta-metragem, o mágico
inventor nos convida a conhecer a sua trajetória, ampli-
ando os horizontes do jovem protagonista e do público.
O espetáculo está em cartaz aos sábados e domingos,
às 16h, no Centro Cultural Oi Futuro, Rua Dois de De-
zembro, 63, Flamengo. Ingressos a R$20,00 (inteira) e
R$10,00 (meia).

Oficina Poética Brincarte
A Oficina Poética Brincarte tem como objetivo propor e
incentivar a leitura e a produção poética e musical dos
alunos, através da aplicação de conteúdos e dos auto-
res que se aproximam do universo infantil. Serão quatro
módulos, um por final de semana, com duas horas de
atividade para crianças entre 6 e 10 anos. Os módulo
serão ministrados por Joana Hime, formada em Jorna-
lismo, com mestrado em Letras, além de poeta, profes-
sora, produtora e pesquisadora musical e literária.
Os encontros serão realizados entre 12 de maio e 9 de
junho, no Instituto Pró-Saber, aos sábados, das 10h às
12h, no Largo dos Leões, 70, Humaitá.
As inscrições podem ser feitas na Blooks Livraria (Es-
paço Itaú de Cinema) e no Instituto Pró-Saber.

O Universo Inacabado
Mario Novello, cosmólogo, professor emérito do CBPF
e avô dos nosso ex-alunos Vitor e Luca, convida para o
lançamento de seu livro O Universo Inacabado. Um li-
vro original, que convoca a Cosmologia a se libertar da
Física e se articular com outros saberes. Na próxima
quinta-feira, 17 de maio, às 19h, na Livraria da Traves-
sa de Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 97.

Aniversários
De 12 a 18 de Maio
12 Pedro da Silva Ferreira  F9M 
12 Maria Fernanda da Silva  AUX 
12 Luciano Mesquita Netto  F9M 
13 Gabriel de Souza Brakarz  F6T 
13 Valentina Fabião Lepecki  F7M 
13 Vicente Mófreita Vernot  TFM 
13 Benjamim Brum Saroldi  TCT 
14 Luisa Beraldo Yamato  TAM 
14 Catarina Burnier da Silveira Teixeira  TBM 
14 Henrique Cymbalista Acselrad  F1BT 
14 Beatriz Sirovy  F7M 
16 Bia Regazzi Lent Santos  TAM 
16 Yuki Kodama Flexor  F3T 
17 Rosilea Rangel Santos Pereira  AUX 
17 Leonardo Queiróz Garschagen  TBT 
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