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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 (EFII).
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer em 2 ou 3 de ju-
lho. 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 acontecer 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 Pedagógico 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 Brasil 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-feira, véspera do nosso evento, a festa
da Pereirinha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos não se alteram e es-
tão confirmados, independentemente 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
adolescentes possam aproveitar bastante.

Avisos EFII
Mostra de Artes
Amanhã, sábado, dia 23 de junho, teremos nossa Mostra com ex-
posições de trabalhos realizados nas aulas de Artes Visuais e ou-
tros nas aulas de Inglês e Português, inclusive de F9. Além das
exposições, teremos apresentações de dança, música e teatro. A
entrada será pela Conde de Irajá, no portão amarelo. Segue a
programação:
9h - F7M - Vídeo Dança
9h10 - F7M - Teatro
9h30 - F6M - Música
10h15 - F6M - Dança
10h30 - Divisor - homenagem a Lygia Pape
11h30 - F8M - Performance - sessão I
12h - F8M Performance - sessão II
12h30 - Saída do Turno da Manhã
14h - Divisor - homenagem a Lygia Pape

15h - F8T - Performance - sessão I
15h30 - F8T Performance - sessão II
16h - F7T - Vídeo Dança
16h10 - F7T - Teatro
16h30 - F6T - Música
17h15 - F6T - Dança
18h - Grupo de Dança ex-alunos
Pedimos aos responsáveis das F8 que, assim que chegarem, reti-
rem na Secretaria as três senhas destinadas a cada família.
E a todos, que acompanhem seus filhos no percurso pela rua du-
rante a atividade Divisor.

Plantão de Professores
Dia 12 de julho (qui), das 18h às 21h.
Para F7 e F9 - o atendimento é feito por ordem de chegada.
Os professores de artes estarão disponíveis, para todas as tur-
mas (de F6 a F9), mas com hora marcada.
Esses encontros entre família e professor são breves e por isso
devem ser objetivos. Assuntos que demandem mais tempo preci-
sam de agendamento com a Orientação Pedagógica.

Futebol na Biblioteca
Aproveitando a agitação provocada pela Copa do Mundo, estão
em destaque na Biblioteca os livros sobre e com histórias de fute-
bol. Para acompanhar a exposição, pequenas curiosidade 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 be-
ber uma água oferecida pela rival Argentina durante um jogo?
Vá até a Biblioteca e descubra mais!

Futebol na Biblioteca

Recreios Juninos
"Ô Iaiá vem ver
Ô Iaiá vem cá
Vem ver coisa bonita
Sá Pereira no Arraiá"
O Arraiá da nossa escola está chegando. Mas antes, vamos apro-
veitar os recreios juninos para conhecer os ritmos da Roda de
Coco no próximo dia 26 (terça-feira), do Cacuriá no dia 28 (quin-



ta-feira) e do Carimbó no dia 3 de julho (terça-feira).
Vamos fazer uma linda festa e mergulhar na cultura popular.

Gincana de Matemática
Na próxima sexta-feira, 29 de junho, teremos mais uma edição da
Gincana de Matemática. Trata-se de uma atividade que reúne to-
dos os alunos, misturando as turmas em pequenos grupos.
Aguardem os desafios e não faltem!

Sobre as Turmas
Poeta Cordelista
Na última terça-feira, as F8 receberam o cordelista Edimilson
Santini para finalizar os estudos e trabalhos com literatura de cor-
del.
Santini performou cordéis de sua autoria, contou-nos como se
descobriu poeta e compartilhou um pouco de uma memória coleti-
va ligada à arte nordestina.
Foi muito gostoso receber esse artista popular durante a aula.

Poeta Cordelista

Evolução da Espécie Humana
Após muitas aulas, as F8 construíram ideias sobre a teoria da e-
volução dos seres vivos. Nas últimas semanas, chegamos à es-
pécie humana; para compreender esse processo complexo e as
características de nossa espécie, assistimos à animação Ape,
que apresenta algumas características exclusivas da espécie
Homo sapiens e sua derivação de um primata ancestral.
Perguntamos aos alunos em que perspectiva evolutiva o vídeo se
baseava e por quê. (A animação tem perspectiva lamarckista.)
Depois, pedimos a eles para desenhar um chimpanzé e um ser
humano, destacando características exclusivas de nossa espécie
e características comuns a todos os primatas.

DNA
A partir do episódio DNA - Projetado, da série Explicando, da Net-
flix, apresentamos às F9 algumas tecnologias atuais de biotecno-
logia e engenharia genética, os limites éticos dessas práticas e as
possibilidades que elas oferecem.
Fizemos perguntas conectando os conteúdos sobre tecnologias
contemporâneas de edição de DNA, apresentados no vídeo, aos
conceitos desenvolvidos ao longo do primeiro trimestre; e propu-
semos uma reflexão mais profunda sobre os usos da ciência, sua
democratização, seus perigos e limites.

De Todos
Campanha do Agasalho
A Trans Cidade, empresa que faz nosso transporte escolar, co-
meça hoje uma campanha do agasalho. Até o dia 6 de julho se-
rão recebidas doações de casacos, cobertores e mantas, que se-
rão destinadas ao Instituto da Criança.
Haverá pontos de coleta nos ônibus, para todos os alunos, e tam-
bém nas escolas. Cada sede da Sá Pereira conta com uma caixa
para recolhimento das doações.
Seja solidário e ajude quem mais precisa. Participe!

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 estações - 23 de junho, das 18h às 21h -
gratuito.
Conversas com Tambor: aula aberta de Dança Afro com Débora
Campos, com participação especial do grupo de percussão Dem-
baia - 25 de junho, das 19h às 20h30.
Brinquedos e Brincadeiras: Formação brincante com Vicente Bar-
ros para educadores, artistas, contadores de histórias e demais
interessados 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
aventuras com Arte e Natureza - 16 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 Siqueira Carvalho Mota  F5T 
29 Pedro Rangel Casa Nova da Costa Rodrigues  F3T 
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