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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e
funcionaremos em horário especial nos dias de
jogo do Brasil.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula
de manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (E-
FII).
Nas oitavas de final os jogos poderão aconte-
cer em 2 ou 3 de julho. Funcionaremos em
meio turno, pois os jogos serão às 11h.
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) / 17h40
(EFII).
Nas quartas de final, os jogos poderão aconte-
cer em 6 ou 7 de julho.
6 de julho - Jogo às 15h - só teremos aula de
manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (EFII).
7 de julho - Jogo às 11h - No meio da nossa
Festa Julina!
Nas semifinais, os jogos poderão ser em 10 ou
11 de julho, às 15h.
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - Só
teremos aula de manhã, até as 12h15.
Fundamental I e II - estarão em Apoio Peda-
gógico que, no dia do jogo, só funcionará pela
manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a
Secretaria.

Horários da Festa Julina
Aguardamos o resultado e a colocação do Bra-
sil na Copa para confirmar o horário da festa
da Pereirinha.
Se tiver jogo no sábado, a festa será no horário
já publicado, 9h. Mas se o jogo for na sexta-fei-
ra, véspera do nosso evento, a festa da Pereiri-
nha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos não
se alteram e estão confirmados, independente-
mente do dia do jogo:
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5) - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
As festas serão no Instituto ISAI, R. Ipiranga,
70 - Laranjeiras. Um espaço ao ar livre, muito
agradável, para que nossas crianças e adoles-
centes possam aproveitar bastante.

Avisos EFI
Apoio Pedagógico
As convocações para o Apoio Pedagógico dos
alunos de F2 a F5, que acontecerá na semana
após nossa Festa Julina, serão encaminhadas
na próxima segunda-feira. Pedimos que fiquem
atentos às agendas. 
Acreditamos que esses encontros mais indivi-
dualizados promovem avanços na aprendiza-
gem e nos ajudam a pensar em novas estraté-

gias de trabalho, além de aproximar estudantes
e professores.

Sobre o Fundamental II
No dia 28 de junho, às 19h, faremos uma reu-
nião especial, com a presença da Coordena-
ção e da Orientação do Fundamental II, para a-
presentação da proposta pedagógica desse
segmento.
A reunião tem como público alvo os pais de F5,
mas será aberta a todos os pais de Fundamen-
tal I interessados em conhecer a continuidade
do trabalho da escola no segundo segmento.
O que permanece? O que muda? Quais as ex-
pectativas dos pais e da escola para essa nova
etapa da vida de estudante de nossos filhos e
alunos?
Esperamos por todos.

Plantão da F5T
O plantão da F5T será no dia 9 de julho, das
15h30 às 18h. O agendamento deve ser ser
feito na Secretaria.

Futebol na Biblioteca
Aproveitando a agitação provocada pela Copa
do Mundo, estão em destaque na Biblioteca os
livros sobre e com histórias de futebol.
Para acompanhar a exposição, pequenas cu-
riosidades sobre o tema: você sabia que até
1871 nenhum jogador podia pegar a bola com
a mão, nem mesmo o goleiro? E que na copa
de 90 o lateral brasileiro Branco ficou zonzo
durante horas depois de beber uma água ofe-
recida pela rival Argentina durante um jogo?
Vá até a Biblioteca e descubra mais!

Futebol na Biblioteca

Sobre as Turmas
Mostra de Artes
No último sábado tivemos a Mostra de Artes do
Fundamental I, com os trabalhos de artes visu-
ais desenvolvidos pelas crianças, assim como
apresentações de música, teatro, vídeo e coral.
A partir de nosso projeto institucional Da Cabe-
ça aos Pés: que Histórias o Corpo Conta?, as
turmas de F2 a F5 usaram diversas formas de
expressão artística para representar os concei-

tos debatidos em sala de aula. Foi um prazer
receber todos os pais e responsáveis em nos-
sa escola, valorizando o trabalho de nossos a-
lunos e professores. Agradecemos a parceria
fundamental durante todo o processo e tam-
bém neste momento de finalização e comparti-
lhamento.
Aqui na Sá Pereira, acreditamos que o conhe-
cimento adquirido durante todo o processo da
vivência escolar não deve ser simplesmente ar-
mazenado, mas tornar-se um elemento de tro-
ca para o crescimento pessoal e coletivo.
Parabéns às nossas crianças, que se dedica-
ram de corpo inteiro aos seus trabalhos.
O álbum completo de fotos da Mostra pode ser
acessado através deste link. Em breve dispo-
nibilizaremos os vídeos das apresentações.

Mostra de Artes

Oficinas de Futebol
Aproveitando o início da Copa do Mundo, joga-
mos diferentes tipos de futebol em nossos re-
creios.
Abertas as inscrições para cada dia da sema-
na, as crianças de F2 a F5 jogaram futebol de
mãos dadas, futebol de tecido, estafetas e chu-
te a gol.
Para encerrar a semana, jogaram o futebol tra-
dicional unindo F2 e F3, F4 e F5.
Durante as brincadeiras, estiveram animadas e
atentas ao cuidado com o outro.

Oficinas de Futebol

F2 na Ecobé
As F2 foram conhecer a Ecobé, que fica bem
próxima à floresta da Tijuca. Nesse espaço,
busca-se aproximar as crianças do conheci-
mento científico, utilizando experimentos e ludi-
cidade.
As crianças foram entendendo melhor o funcio-
namento dos nossos sistemas muscular, respi-

https://drive.google.com/open?id=16Ia2GlsOGmO3YT21NN5q0uIb7E1dh9K_


ratório, circulatório e esquelético. Inspirando,
expirando e auscultando, puderam perceber os
batimentos cardíacos após atividades físicas
numa trilha na floresta.
Em uma atividade com baldes e água colorida,
viram como funciona o sistema circulatório. Em
outra, testaram, de várias maneiras, a resistên-
cia dos ossos.
Os alunos se empolgaram e mostraram com
muita propriedade o que já sabiam, contando
para os instrutores todos os detalhes do que
estão aprendendo.
O passeio foi muito proveitoso e enriquecedor.

F2 na Ecobé

F3 na Ecobé
Conhecer esse espaço científico foi uma gran-
de oportunidade para as F3.
As crianças participaram de muitos experimen-
tos, e um aspecto nos chamou particularmente
a atenção: o atitude investigativa dos biólogos
que dirigiam o encontro. Todas as hipóteses le-
vantadas pelas crianças eram valorizadas e
confrontadas com o resultado final das experi-
ências.
Observamos, em uma maquete, como se dá o
nascimento de um rio, desde o lençol freático,
passando pela nascente, até a formação do lei-
to.
Investigamos, com substâncias químicas e vá-
rios tipos de amostras retiradas do local, a po-
tabilidade da água; conhecemos um sistema
de filtragem que utiliza raízes de plantas.
Participamos de experimentos sobre a hidrata-
ção da pele, sobre os nutrientes da água e sua
importância para o nosso corpo.
Para alegria geral, as crianças passaram a
mão num sapo cururu e numa cabra, e foram
surpreendidas pela chegada de um casal de
pássaros raros da Mata Atlântica.
Foi um passeio produtivo e divertido.

F3 na Ecobé

Jogando com a Tabuada
A Matemática tem sido alvo de desafios cada
vez mais complexos para as F4. As multiplica-

ções por um e por dois algarismos passaram a
ser realizadas com a chamada conta armada.
Construímos coletivamente a Tabela de Pitágo-
ras, de dupla entrada e com todas as multipli-
cações de 1 a 9.
As crianças estavam cheias de expectativas
para o momento seguinte, a chegada da tabua-
da, que foi acompanhada de momentos lúdicos
em sala, como bingos, jogos de cartas, stop...
Elas adoraram mais essa conquista. Os jogos
com a tabuada são um marco no quarto ano,
rumo ao entendimento da multiplicação, quer
por unidade, quer por dezena. Ao mesmo tem-
po, permitem que a criança a memorize e reali-
ze as operações de maneira mais ágil.

Jogando com a Tabuada

Ser Cientista
Para expandir os estudos sobre a pele, em es-
pecial sobre cicatrização, as F5 receberam a e-
quipe do Ser Cientista, da UFRJ.
A visita foi recheada de muitas curiosidades,
desde lista top 10 dos super-heróis com fator
de cura, a osso de galinha. É isso mesmo!
Com lâminas e microscópios de cientistas, fo-
mos fundo nas camadas da pele, para enten-
der seu processo de regeneração, quais ani-
mais têm fator de cura e por quê. Fomos tão
fundo, que chegamos ao osso, lugar onde nas-
ce o sangue, componente importantíssimo para
a cicatrização.
Descobrimos que, além dos super-heróis, a sa-
lamandra é um dos animais que mais se rege-
neram. Esse réptil é capaz de reconstruir não
só os ossos, mas também o cérebro!
Pobres de nós, humanos, incapazes de um fei-
to desses! Que outras surpresas a pele poderá
nos revelar?

Ser Cientista

Asa Branca
A obra de Luiz Gonzaga foi tema das aulas que
antecedem nossa Festa Julina.
A vida sertaneja, a cultura nordestina e os ins-
trumentos típicos dessa região brasileira e des-
sa festa popular introduziram o novo desafio
musical do quinto ano.
As F3, F4 e F5 se dedicam a tocar Asa Branca

na flauta barroca, para apresentação em con-
junto.
As F5 têm também a missão de executar na
flauta contralto a segunda voz do arranjo que
remete a uma formação instrumental típica do
nordeste: a banda de pífanos.
Assistimos a um trecho do DVD ABC do
Sertão, do Cordão do Boitatá, com animações
de músicas do mestre Gonzagão.
Para ajudar no estudo do arranjo, um vídeo di-
dático está disponível no site da escola, no Pa-
ra Turmas do quinto ano.

De Todos
Campanha do Agasalho
A Trans Cidade, empresa que faz nosso trans-
porte escolar, começa hoje uma campanha do
agasalho. Até o dia 6 de julho serão recebidas
doações de casacos, cobertores e mantas, que
serão destinadas ao Instituto da Criança.
Haverá pontos de coleta nos ônibus, para to-
dos os alunos, e também nas escolas. Cada
sede da Sá Pereira conta com uma caixa para
recolhimento das doações.
Seja solidário e ajude quem mais precisa. Par-
ticipe!

Atividades do Tear
O Instituto Tear está cheio de atividades para
as crianças neste mês:
Serão da Grande Lua: sarau literário realizado
nos equinócios e nos solstícios, iniciando esta-
ções - 23 de junho, das 18h às 21h - gratuito.
Conversas com Tambor: aula aberta de Dança
Afro com Débora Campos e participação espe-
cial do grupo de percussão Dembaia - 25 de ju-
nho, das 19h às 20h30.
Brinquedos e Brincadeiras: Formação brincan-
te com Vicente Barros para educadores, artis-
tas, contadores de histórias e demais interes-
sados no brincar e na Cultura da Infância - 7 de
julho, das 9h às 13h.
Colônia de Férias Quintal Brincante: Durante
as férias escolares o Quintal Brincante do Tear
convida as crianças para viver grandes aventu-
ras com Arte e Natureza - de16 a 27 de julho
(seg a sex), das 13h às 17h.
Mais informações: http://institutotear.org.br/

Aniversários
De 23 a 29 de Junho
23 Beatriz Teixeira Macintyre Innocenzi  F3T 
23 Marina da Costa Marques Netto  F1M 
23 Paula Burnier da Silveira Teixeira  TFM 
24 Joana D Arc da Silva Rosa  PRO 
25 Monica Guimaraes Gonçalves  PRO 
25 Luiza Poppe Taborda  F4M 
25 Desiree Rocha Lima  PRO 
27 Tiago Poggi de Almeida Ribeiro  F2M 
27 Miguel Nagado Quintaes  TGT 
27 Rafael Caldeira Euler Braga  F9M 
27 Theo Sartié Queiroz  F5T 
28 Rafaela Barreto Serra  F3M 
28 Tomás Acselrad Vilar  F7M 
28 Pedro Silva  AUX 
28 Pedro Fiala de S Carvalho Mota  F5T 
29 Pedro R Casa Nova da C Rodrigues  F3T 
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