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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro semestre e início do segundo:
6/7 - Término das Aulas de EFI e EFII.
7/7 - Festa Julina.
9/7 - Plantão de Professores de F1, F2 e F3.
9/7 - Plantão da F5T.
9 a 13/7 - Semana de Apoio de EFI e EFII.
12/7 - Plantão de Professores de F7 e F9.
13/7 - Término das Aulas de EI.
16/7 - Plantão de Professores da Ed. Infantil.
30/7 - Retorno das Aulas.

Horário na Copa
Com a definição dos resultados do Brasil na primeira fase, atualizamos a progra-
mação das aulas nos possíveis dias de jogo da seleção brasileira.
2/7 (seg) - Jogo às 11h. Funcionaremos em meio turno:
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) / 17h40 (EFII).
Nas fases seguintes, em caso de classificação do Brasil, a programação ficará as-
sim:
6/7 (sex) - Jogo às 15h. Só teremos aula de manhã, até as 12h15 (EI e EFI) /
12h25 (EFII).
10/7 (ter) - Jogo às 15h. Funcionaremos apenas de manhã:
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - das 7h30 às 12h15.
Fundamental I e II - Estarão em Apoio Pedagógico que, neste dia, só funcionará
pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a Secretaria.

Horários da Festa Julina
Com os resultados da Copa até aqui, já podemos confirmar os horários das festas
do dia 7/7:
Pereirinha - das 10h30 às 12h.
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5)  - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
Nosso Arraial será no Instituto ISAI, R. Ipiranga, 70 - Laranjeiras. Um espaço ao ar
livre, muito agradável, para que nossas crianças e adolescentes possam aprovei-
tar bastante. Lembramos que precisamos dos responsáveis no controle de seus fi-
lhos, sobretudo porque o espaço é muito amplo. Mesmo os adolescentes que não
têm permissão para sair sozinhos precisam estar acompanhados de um responsá-
vel, pois não temos como controlar o fluxo de saída dos alunos de Fundamental II
nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lanche comunitária. Abaixo, as turmas en-
carregadas por pratos doces e salgados:
Pereirinha: TAs e TBs - Salgado / TCs - Doce.
Pereira: TEs, TFs e TGs - Salgado / F1 - Doce.
Fundamental I: F3, F4 e F5 - Salgado / F2 - Doce.
Fundamental II: F6, F7 e F8M - Salgado / F8T e F9 - Doce.
Cada família deve levar 1 refrigerante de 2 litros ou 2 caixinhas de suco, água de
coco etc.
Na nossa festa, nada é vendido ou comercializado. O clima é de confraternização,
compartilhamento, diversão e arte!
Infelizmente o local não oferece estacionamento, recomendamos o transporte co-
letivo de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não podem esquecer de levar suas flautas!
Faremos uma breve apresentação, com todas as turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Avisos EFII
Apoio Pedagógico
As convocações para o Apoio Pedagógico dos alunos de F6 a F9, que acontecerá
na semana após nossa Festa Julina, foram encaminhadas pelas agendas durante
esta semana. Pedimos que fiquem atentos.
Acreditamos que esses encontros em pequenos grupos promovem avanços na a-
prendizagem e nos ajudam a pensar em novas estratégias de trabalho, além de a-
proximar estudantes e professores.

Plantão de Professores
12/7 (qui), das 18h às 21h.
Para F7 e F9 o atendimento será feito por ordem de chegada.
Os professores de artes estarão disponíveis, para todas as turmas (de F6 a F9),
mas com hora marcada.
Esses encontros entre família e professor são breves e por isso devem ser objeti-
vos. Assuntos que demandem mais tempo precisam de agendamento com a Ori-
entação Pedagógica.

Biblioteca nas Férias
Levar livro da escola para as férias? Por que não? Os alunos que desejarem e es-
tiverem em dia com a Biblioteca Monteiro Lobato poderão fazer empréstimo para
este período de descanso e ler como e onde quiserem: na árvore, no sofá, na re-
de... Não esqueçam de que é um material coletivo e deve ser cuidado e devolvido
na volta às aulas. Durante o período de apoio - de 9 a 13/7 - a Biblioteca estará a-
berta das 9h às 12h e das 13h às 16h. Esperamos promover ainda mais o gosto
pela leitura e ampliar as vivências literárias de todos.

Sobre as Turmas
Mostra de Artes
No último sábado tivemos a Mostra de Artes do Fundamental II. Um dos pontos al-
tos da festa foi nossa homenagem a Lygia Pape, quando revivemos sua obra
Divisor dando uma volta pelo quarteirão com pais, alunos e professores.
O tecido branco, transformado em um único corpo, num determinado momento vi-
rou também uma "Bandeira Branca", pedindo paz com a música de Max Nunes e
Laércio Alves, surgida espontaneamente, puxada por alguém do grupo.
Mas teve muito mais! Trabalhos de Artes Visuais desenvolvidos pelos alunos, as-
sim como apresentações de Música, Teatro, vídeo e a performance das F8, que
surpreendeu a todos pela beleza, reflexão e comprometimento dos alunos. Todos
os trabalhos buscaram o diálogo com o nosso Projeto Institucional Da Cabeça aos
Pés: que Histórias o Corpo Conta?
Para fechar a programação do sábado com muita emoção, pudemos apreciar tam-
bém a apresentação de dança de nossos ex-alunos, que mantêm um grupo cada
vez mais coeso e maduro em nossa escola.
Foi um prazer receber todos os pais e responsáveis, valorizando o trabalho de
nossos alunos, ex-alunos e professores. Agradecemos a parceria fundamental du-
rante todo o processo e também neste momento de finalização e compartilhamen-
to.
Aqui na Sá Pereira, acreditamos que o conhecimento adquirido ao longo da vivên-
cia escolar não deve ser simplesmente armazenado, mas tornar-se um elemento
de troca para o crescimento pessoal e coletivo.
Parabéns aos nossos alunos, que se dedicaram de corpo inteiro aos seus traba-
lhos.
O álbum completo de fotos da Mostra e os vídeos das apresentações serão dispo-
nibilizados em breve. Agora, segue apenas uma pequena seleção.

Mostra de Artes



Futebol de 5
Aproveitando o clima de Copa do Mundo, os alunos experimentaram o futebol de
5, modalidade paralímpica para deficientes visuais. Nesse esporte, a concentra-
ção e o silêncio são importantíssimos.
O maior desafio para as turmas foi não fazer barulho enquanto estavam na torci-
da.

Futebol de 5

Pereira no Fundamental II
Algumas turmas da Pereira puderam apreciar as exposições da Mostra de Artes
do Fundamental II. Curiosos, os pequeninos leram memórias de infância dos alu-
nos das F9; viram os trabalhos de F6 inspirados no Keith Haring, com tantos sím-
bolos conhecidos dos pequenos; experimentaram diferentes sensações na instala-
ção inspirada na obra de Tropicalistas como Helio Oiticica; observaram fotografias
vivas das F8.
A visita foi uma dessas experiências que deixam o desejo irresistível de experi-
mentar cores, formas e texturas.

Cada Mapa Conta uma História
Já na Pré-história, nossos ancestrais registravam nas paredes das cavernas, onde
viviam, suas crenças e atividades, revelando a relação intrínseca entre espaço,
corpo e cultura.
Antes mesmo de o papel existir, antigas civilizações produziram, em placas de
barro ou de cerâmica, em tapeçarias e couro, mapas com informações de seus
territórios.
Essas e outras descobertas arqueológicas nos contam histórias sobre a visão de
mundo de povos antigos e também revelam o quanto a representação espacial
tem sido importante para o ser humano.
Observando uma coleção de mapas antigos, as F6 analisaram a evolução das re-
presentações cartográficas, desde o mapa de Ga-Sur, o mais antigo já encontra-
do, até os mapas das grandes navegações, nos quais os novos continentes des-
cobertos foram surgindo e ganhando formas mais precisas.
Mapas ilustrados, recheados como relatórios sobre o novo mundo e seus habitan-
tes; mapas artísticos com deuses e monstros marinhos...
Os alunos puderam perceber que cada mapa, à sua época, conta uma parte da
história de seus povos e de outros, sendo testemunhos das relações entre a re-
presentação do espaço, o corpo e a cultura.

Terra É Liberdade?
Somente quem tem terra pode ser livre? As F7 produziram textos iniciais para res-
ponder à pergunta, abrindo a reflexão sobre a questão da terra no Brasil.
Após o compartilhamento das produções, analisamos um gráfico publicado online
sobre a concentração de terras nas diferentes regiões do Brasil, considerando o a-
vanço recente sobre terras protegidas, como unidades de conservação e terras in-
dígenas. A partir dessa análise, discutimos a relação entre a concentração de ter-
ras e a desigualdade social que marca o campo brasileiro, e passamos a discutir
diferentes exemplos de conflitos relacionados à disputa de terras, noticiados com
frequência, como ocupações realizadas pelo MST ou a morte de lideranças indí-
genas e quilombolas.
Para apoiar a compreensão desses conflitos, sistematizamos as características
principais da estrutura fundiária do país, esclarecendo categorias importantes do
espaço geográfico rural, como o latifúndio e o minifúndio; classes como dos lati-
fundiários e dos camponeses e sua relação com diferentes modos de produção no
campo, como o agronegócio e a agroecologia. Destacamos abaixo a produção
textual inicial de uma aluna sobre o tema:
"A terra é liberdade?
Depende, pois ter liberdade é poder escolher, escolher seu destino e sua saída,
mas às vezes você não tem como escolher sua saída, nem seu destino.
A terra é liberdade quando você tem água, comida, roupas e paz. A terra não é li-

berdade quando você não tem água nem para beber.
A terra é como um jogo: quem vence já pode ter sua liberdade, mas quem perde,
ah! Pobres perdedores, terão que ficar zanzando pelo resto de suas vidas.
A terra perfeita para todos nós é uma terra verde, bonita, saudável e grande o su-
ficiente para vivermos com os nossos direitos respeitados."
(Catarina Varejão - F7T)

Tempos Modernos
As cenas inspiradas em trechos de Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, deram
origem à peça apresentada pelas F7 na Mostra de Artes. Para a realização desse
trabalho, intercalamos as encenações criadas pelos alunos com pequenos trechos
do filme.
Coordenar as entradas e saídas dos personagens e objetos com as movimenta-
ções das cortinas para a projeção foi um grande desafio para as turmas, que ain-
da tiveram que superar outros, como o de fazer uma peça inteira sem falas, usan-
do apenas a expressão corporal.
Fechamos esse processo muito satisfeitos com as conquistas dos nossos alunos.
Parabéns, F7!

Tempos Modernos

De Todos
(Des) Colônia de Férias
De 2 a 27/7, o Parquinho Lage propõe experiências artísticas em meio à escola de
arte, no tradicional palacete, expandindo a escola para a floresta. Realiza ativida-
des lúdicas em torno de práticas artísticas contemporâneas e de matrizes tradicio-
nais de conhecimento, investigando com as crianças vivências que experimentam
cultura e natureza de maneira integrada. Programação e inscrições no site da E-
AV parque Lage (link).

Aniversários
De 30/6 a 6/7
Junho
30 Paula de Abreu Franco Netto  PRO 
30 Frederico Morais Mullich  F3M 
Julho
1 Camila de Souza Ferreira  PRO 
1 Nina Tabajara de Oliveira Sforza  F8M 
1 Anita Miziara Rocha  F5M 
1 Natália Costa Esteves  AUX 
1 Rafaela Fortes Figueiredo Paternot  TGT 
2 Violeta Varejão Buarque de Hollanda  TGT 
3 Maria Giacomini Simões  F4M 
3 Daniel Rodrigues de Freitas Santos  TCM 
3 Alice Dantas Zyngier  F3M 
4 Guilherme Lucena Simon  F4M 
4 Nina Rocha Rogozinski  F3M 
4 Flora Moraes Buzzatti  F9T 
5 Iara Kemper Lima  F6M 
5 Mariana Galvão Maia  F4T 
5 Lola Belli  F5M 
6 Gustavo Lourenço Jorge Guimarães  PRO 
6 João Jabor Arraes  F5T 
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