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Para Todos
70 Anos de Arte e Educação
A Sá Pereira foi fundada em 1948, por Maria Luiza
Jaguaribe, Antônio e Nayde Sá Pereira, como Esco-
linha de Música Sá Pereira. Em pouco tempo se
transformou em um centro de artes, ampliando o u-
niverso de linguagens. Alguns anos mais tarde, na
década de 60, reformulou sua proposta implantando
progressivamente a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental I. Em 2010, abrimos o segundo seg-
mento do Ensino Fundamental. Nesse trajeto de
muitas aprendizagens, crescimento e conquistas,
nunca abandonamos nossas origens, acreditando
na arte como potente instrumento para o desenvol-
vimento da sensibilidade, da capacidade de exterio-
rizar o potencial criativo, favorecer a autoconfiança
e o desejo de atingir a realização como ser social,
histórico e cultural.
Há 70 anos estamos construindo esta escola com a
ajuda de muitos amigos, pais e professores. Alguns
passaram e deixaram contribuições valiosas; ou-
tros, ainda presentes, participam de forma intensa
desse processo, buscando um espaço cada vez
melhor para a educação de nossos filhos. Agrade-
cemos a todos que, direta ou indiretamente, nos
têm ajudado a percorrer esse caminho.
Para comemorar essa data tão especial, estamos
organizando uma série de eventos. Iniciaremos com
um Papo Aberto no dia 23/8, às 18h30, sobre O
Corpo na Arte e na Educação, com a participação
de Adriana Varejão, Bia Lessa, Charles Watson e
Eleonora Fabião, pais de alunos de nossa escola e
profissionais que pensam e utilizam o corpo em su-
as pesquisas e produções artísticas.
Para que possamos acolher nossos professores e
auxiliares pedagógicos e ter espaço para pais, ex-a-
lunos e parceiros interessados, alugamos o auditó-
rio da Pequena Cruzada, uma obra social que fica
aqui pertinho, na Av. Borges de Medeiros, 4.866 -
Lagoa.
Na próxima semana enviaremos mais notícias pelos
instrumentos de comunicação da escola. Aguardem
muitas surpresas até o final do ano!

70 Anos de Arte e Educação

Matrículas 2019
Estamos começando a nos organizar para o proces-
so de renovação de matrícula dos alunos antigos e
de matrículas dos alunos novos. Para que possa-
mos dar prioridade aos irmãos, primos diretos de
nossos alunos, filhos de professores e funcionários,
é necessário que as famílias preencham cadastro
na Secretaria até o final de agosto. Alunos novos
devem agendar visita pelos telefones 2538-3231,
2538-3232 ou 3851-6821. Os atendimentos são re-
alizados em grupo, mensalmente. Será um prazer
recebê-los.

Avisos EFI
Redução dos Descartáveis
Depois de muito tempo gestando o desejo, conse-
guimos inaugurar uma campanha de redução do u-
so de copos descartáveis. A escola produziu copos
para todos os alunos e funcionários. Os copos fo-
ram entregues e são de responsabilidade de cada
aluno. Sugerimos que ele seja higienizado em casa
regularmente e que "more na mochila", evitando
seu esquecimento. Aproveitamos a oportunidade
para pensar sobre a sustentabilidade e a importân-
cia do consumo responsável.
Estamos também participando do Light Recicla, um
projeto sustentável de troca de resíduos recicláveis
por bônus na conta de energia elétrica. Os papéis
descartados pela escola são entregues pelos alu-
nos no posto de coleta da Light do Largo dos Leões
e os valores arrecadados com essa coleta propor-
cionam a redução no pagamento da conta de luz da
Creche Mundo Infantil, no Santa Marta.

Redução dos Descartáveis

Passeio Ecobé
Na próxima quinta-feira, 16/8, as F4 visitarão o Eco-
bé - espaço que desenvolve projetos de ciências -
para aprimorar os estudos sobre o sistema nervoso
e os sentidos. As crianças deverão vir com roupas
confortáveis e tênis. O lanche será normal.

Livro Adotado nas F4
As F4 adotarão A Fantástica Fábrica de Chocolate,
de Road Dahl, Ed. Martins Fontes. Os pedidos po-
dem ser feitos na Papelaria Papel aos Pedaços, no
Largo dos Leões, ou em livraria de preferência das
famílias.

Passeio das F5
As F5 visitarão a exposição Objetos da Memória na
próxima terça-feira, 14/8. A artista Sandra Delgado,
mãe de Bem, Salvador e José, ex-alunos queridos
da nossa escola que atualmente moram no exterior,
clicou pessoas com seus objetos mais queridos. E a
memória do corpo? Como será? O lanche será nor-
mal.

Sobre as Turmas
Nas Aulas de Artes
Começamos o semestre organizando os portfólios.
É sempre uma atividade agitada e divertida em que
os alunos têm a oportunidade de rever seus traba-
lhos e compartilhar suas produções, estabelecendo
relações com os projetos desenvolvidos nas outras
disciplinas.
O objetivo dessa pasta é arquivar todos os dese-

nhos, pinturas, gravuras, entre outros registros pro-
duzidos durante o terceiro, quarto e quinto anos.
Para isso, é importante que os trabalhos sejam
mantidos nos portfólios ao final de cada ano. Eles i-
rão para casa assim que finalizarmos o processo de
arquivamento.

E Agora, Qual É o Meu Valor?
As F2 estão aprendendo sobre os valores posicio-
nais dos números. Depois de um ditado de números
grandes, a turma misturou alguns algarismos e
criou novos números com eles. Receberam também
três números para fazer as combinações que qui-
sessem. Com isso, perceberam que, dependendo
da posição que escolhiam para o algarismo, o nú-
mero podia ser maior ou menor. Depois, partiram
para um jogo com os números no corpo e brincaram
de posicionar os amigos, criando novos números,
entendo assim que o número muda de valor, depen-
dendo da posição do algarismo.

E Agora, Qual É o Meu Valor?

Memory Game
As primeiras semanas das F2 foram de acolhida, re-
visão e diversão. As turmas elaboraram um memory
game sobre partes internas e externas do corpo,
para jogar com colegas e familiares. E precisaram
aprender alguns comandos: "my turn now", "your
turn", "it's not your turn", "paper, scissors, rock",
"let's start!"
Nosso próximo passo será a organização de uma a-
tividade ansiosamente aguardada: a gincana de In-
glês. No primeiro semestre, as turmas pesquisaram
os sistemas internos do corpo humano. No segun-
do, colocarão em prática, na dinâmica da gincana,
experimentos que simulam esse funcionamento.

Memory Game

Diálogos e Pontuação
Faz tempo que as F2 se questionam sobre a forma
de escrever diálogos. Lemos muitos livros em que



eles aparecem, mas na hora de escrever... alguma
coisa fica faltando.
Registramos no caderno de Língua Portuguesa a
pontuação que já conhecíamos: ponto final, de ex-
clamação e de interrogação.
Analisamos, em textos produzidos pelos amigos, as
partes com falas dos personagens; e descobrimos
que essa pontuação já conhecida não é suficiente.
Mas então, o que falta?
Será que são as aspas que nos ajudam a escrever
os diálogos? Para responder a essa pergunta, pes-
quisamos mais textos. Alguns amigos lembraram
que já viram uma barra e dois pontos nos livros.
Vamos trazer esses novos elementos pra nossos
escritos e exercitar a descoberta!

Diálogos e Pontuação

Maracatu
Para encerrar o projeto Danças Populares, trouxe-
mos o maracatu para as aulas de Dança das F3.
Lemos com as crianças a síntese de Mário de An-
drade em Danças Dramáticas do Brasil.
Sem qualquer informação prévia, nossos alunos ou-
viram uma música do Maracatu Nação, criaram pa-
ra ela coreografias segundo a descrição de Mário
Andrade e depois apresentaram para a turma.
Na próxima semana contaremos que ritmo é esse,
sua história, seus personagens; e aprenderemos
também alguns passos.

Maracatu

Aula de Biologia
As F3 tiveram mais um encontro com Henrique, ex-
-professor da nossa escola, que hoje presta asses-
soria em Ciências Naturais. Ele veio falar sobre a
composição e o funcionamento do aparelho digestó-
rio.
Tiramos dúvidas sobre alimentação e aprendemos
como os carboidratos, as gorduras, as vitaminas, os
sais minerais e as fibras atuam e se processam no
nosso organismo.
Num experimento para verificar a presença do ami-
do, observamos a reação do iodo em vários alimen-
tos.
Foi uma aula muito produtiva e trouxe para as crian-
ças uma nova motivação para continuar as pesqui-
sas sobre o corpo.

Warm up Activities
A volta do recesso foi em ritmo de aprendizagem e
diversão. As crianças das F3 compartilharam suas
visitas, sabores e viagens, em jogos orais e de mí-

mica. "What did you do during school break?" "I visi-
ted Itamambuca" "I played soccer!"
Tiveram também a oportunidade de elaborar um
body parts word search de revisão para os colegas,
o que promoveu momentos de muita vibração.

Warm up Activities

Aula de Biologia
De Olho na Arte
Para aguçar ainda mais o sentido da visão e ampli-
ar o repertório visual, as F4 apreciaram obras de
Monet, Picasso, Warhol, Tarsila, Da Vinci... Obser-
varam como rostos e olhos são retratados em dife-
rentes estilos artísticos; analisaram as técnicas, as
cores e as texturas.
Com a mente e o olhar enriquecidos, os alunos pro-
duziram uma diversidade incrível de olhos!

De Olho na Arte

Memória
Começamos as aulas de Dança das F5 questionan-
do: o que é memória? Uma chuva de respostas
poéticas invadiu a sala:
"Uma tatuagem de uma lembrança no cérebro."
"É um ralado que nunca vai sarar..."
"Memória é um pássaro que voa no vento da sua
mente."
"Memória é todo o seu passado e seu futuro tam-
bém."
Lemos as definições do dicionário e assistimos a
dois espetáculos de dança concebidos a partir de
memórias da infância: Memória de Brinquedo, da
Curitiba Cia de Dança, e Ciranda Cirandinha, da A-
na Vitória Dança Contemporânea.
Depois da apreciação e contextualização, formamos
grupos, e cada um trouxe uma memória para trans-
formar em dança. Os alunos pensaram também em
frases e/ou textos para inserir em suas composi-
ções coreográficas.

Emília na Ciranda?
As F5 têm investido na inclusão de mais aspectos
formais à escrita, com a leitura atenta dos textos

dos colegas e de autores conhecidos. Esse exercí-
cio, junto com a Ciranda de Autores Brasileiros, es-
tá abrindo espaço para a autoria.
Propusemos levar a Emília, do Sítio do Picapau A-
marelo, a se deparar com personagens dos livros
da Ciranda. Surgiram textos que mostram como os
alunos estão sentindo, o que pensam das narrativas
e como podem interferir, incluindo-se como perso-
nagens ou narradores.
Nessa brincadeira de costurar personagens e histó-
rias, apareceu de tudo: texto melhorando o final de
A Vingança de Charles Tiburone já que, assim co-
mo Emília, muitos ficaram indignados com o desfe-
cho da história; um feitiço da Cuca fez Bisa Bia, per-
sonagem de Bisa Bia, Bisa Bel, entrar na cabeça da
Emília como uma voz interior e, assim, dar bons
conselhos e um pouco de juízo à boneca; até o nar-
rador de Era Mais uma Vez Outra Vez dançou na
bagunça e confusão da personagem sapeca criada
pelo gênio de Lobato e tão querida pelas crianças.
Não é que as F5 se mostraram bem criativas?

Emília na Ciranda?

De Todos
Pedagogias da Imagem
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida os pro-
fessores e responsáveis para a próxima sessão da
Matinê Pedagogias da Imagem, que acontecerá no
dia 14/8, terça-feira, às 10h, no campus da Praia
Vermelha, Av. Pasteur, 250 - Urca - Auditório Mano-
el Maurício/CFCH.
Neste mês, a Matinê Pedagogias da Imagem apre-
senta a itinerância UFRJ da mostra Ecofalante de
Cinema Ambiental, que já passou por São Paulo e
chega a Brasília e ao Rio de Janeiro. A Ecofalante é
a maior mostra de cinema socioambiental da Améri-
ca do Sul.
Serão exibidos o curta-metragem Corp (Argentina,
2016), de Pedro Pollideri, e o longa-metragem Dedo
na Ferida (Brasil, 2017), de Sílvio Tendler. Após a
exibição haverá um debate com a presença do dire-
tor Sílvio Tendler.
Mais informações sobre os filmes Corp (link)
e Dedo na Ferida (link).
A entrada é franca e condicionada à lotação do es-
paço. Mais detalhes sobre a sessão no site (link) e
na página do Facebook (link)

Aniversários
De 11 a 17 de Agosto
11 Francisco Pimenta Lédo Chaves  F1BT 
11 Noah Keivsaila dos Santos Chea  TET 
12 Eduardo Erminio dos Santos  AUX 
13 Clara Monteiro Gonçalves  TCT 
15 Alexandre Martins  AUX 
15 Eduardo de Carvalho Bocardo  TEM 
16 Giovanna Scheeffer D'avignon  F4M 
17 Joaquim Jabor Mello Rosa  F4M 
17 Nina Lazarini Rozenbaum  F3T 
17 Lara Lazarini Rozenbaum  F3T 
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