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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 Escolinha de Música Sá Pereira. Em pouco
tempo se transformou em um centro de artes, ampliando o universo 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 segmento do Ensino Fun-
damental. Nesse trajeto de muitas aprendizagens, crescimento e con-
quistas, nunca abandonamos nossas origens, acreditando na arte co-
mo potente instrumento para o desenvolvimento da sensibilidade, da
capacidade de exteriorizar o potencial criativo, favorecer a autoconfian-
ça e o desejo de atingir a realização como ser social, histórico e cultu-
ral.
Há 70 anos estamos construindo esta escola com a ajuda de muitos a-
migos, pais e professores. Alguns passaram e deixaram contribuições
valiosas; outros, ainda presentes, participam de forma intensa desse
processo, buscando um espaço cada vez melhor para a educação de
nossos filhos. Agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, nos
têm ajudado a percorrer esse caminho.
Para comemorar essa data tão especial, estamos organizando uma sé-
rie 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 cor-
po em suas pesquisas e produções artísticas.
Para que possamos acolher nossos professores e auxiliares pedagógi-
cos e ter espaço para pais, ex-alunos e parceiros interessados, aluga-
mos o auditório 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 processo de renovação de
matrícula dos alunos antigos e de matrículas dos alunos novos. Para
que possamos dar prioridade aos irmãos, primos diretos de nossos alu-
nos, 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 realizados em grupo, mensalmente.
Será um prazer recebê-los.

Avisos EFII
Redução dos Descartáveis
Depois de muito tempo gestando o desejo, conseguimos inaugurar u-

ma campanha de redução do uso de descartáveis. A escola produziu
copos para todos os alunos e funcionários. Os copos foram entregues
nas Tribos e são de responsabilidade de cada aluno. Sugerimos que e-
le seja higienizado em casa regularmente e que "more na mochila", e-
vitando seu esquecimento. Em dias de passeio eles também serão in-
dispensáveis.
Vale lembrar que os alunos do Fundamental I fizeram um projeto de
coleta seletiva de papel com a Light no Largo dos Leões e que na sala
de Coordenação e na Secretaria temos caixas para a coleta de papel.

Redução dos Descartáveis

Fortaleza São João
Na próxima quarta-feira, 15/8, as F6 terão uma aula-campo na Fortale-
za de São João, na Urca. Sob a mediação do professor Gustavo, de
História, os estudantes terão a oportunidade de conhecer uma constru-
ção de uso militar do período colonial e pensar sobre a fundação da ci-
dade do Rio de Janeiro e os conflitos entre indígenas e europeus nas
disputas territoriais.
Recomendamos levar um lanche reforçado e muita energia pra apro-
veitar o passeio, que acontecerá durante o horário escolar.

Ensino Médio
Atenção, pais e alunos das F9!

Colégio de Aplicação da UFRJ
As pré-inscrições para o concurso de admissão ao Ensino Médio esta-
rão abertas de 3 a 16/8, devendo ser efetuadas exclusivamente via In-
ternet, pelo responsável do candidato.
Para obter mais informações sobre a inscrição, acessem o edital (link
para o edital) e o site (link para o site).

Colégio Pedro II
As pré-inscrições para o concurso de admissão ao Ensino Médio esta-
rão abertas de 6 a 30/8, devendo ser efetuadas exclusivamente via In-
ternet, pelo responsável do candidato.
Para obter mais informações sobre a inscrição, acessem o site. (link
para o site).

Reunião de Pais de F9
Na próxima quinta-feira, 16/8, às 19h, receberemos as famílias de F9.
Começaremos com uma conversa separada sobre cada turma e de-
pois receberemos pais de ex-alunos, que contarão suas experiências
no Ensino Médio.

http://cap.ufrj.br/images/PDF/EditalCAp_2019_Retificado2.PDF
http://cap.ufrj.br/images/PDF/EditalCAp_2019_Retificado2.PDF
http://cap.ufrj.br/index.php/ingresso-no-cap
http://dhui.cp2.g12.br/
http://dhui.cp2.g12.br/


Sobre as Turmas
Início das Pesquisas
A equipe de Ciências e Humanidades e os estudantes organizaram os
grupos de trabalho e seus respectivos temas de pesquisa para o se-
gundo semestre. Vamos explorar os temas: colonização do corpo, nas
F6; a unidade e a diversidade do corpo, nas F7; o corpo e a saúde, nas
F8; e a política do corpo, nas F9.
As próximas semanas serão dedicadas ao levantamento de fontes de
informação, à realização de atividades e ao registro das informações
encontradas.

História da Dança
Nossos alunos estão conhecendo a História da Dança e seus diferen-
tes períodos. As F6 estudam dança na Antiguidade; as F7, no Renasci-
mento; as F8, na Idade Moderna; e as F9, na Idade Contemporânea.

Nas Aulas de Artes
Começamos o semestre organizando os portfólios de Artes, atividade
agitada, que proporciona aos alunos a oportunidade de rever seus tra-
balhos e compartilhar suas produções, estabelecendo relações com os
projetos desenvolvidos nas outras disciplinas.
O objetivo dessa pasta é arquivar todos os desenhos, pinturas, gravu-
ras e demais registros produzidos durante o sexto, sétimo, oitavo e no-
no anos. É importante que os trabalhos permaneçam nos portfólios ao
término de cada ano.
Estamos preparando também um portfólio virtual que está mobilizando
a garotada! Os alunos serão autores de páginas no Google Drive e te-
rão liberdade para escolher fotos, diagramar, cortar, inserir margens, tí-
tulos e o que mais quiserem.
Temos muito trabalho pela frente!

My Camel Is a Library
Ao conhecer Runny Babbit, um coelhinho muito esperto que frequenta
bibliotecas, discutimos as diferenças entre livrarias e bibliotecas e o pa-
pel desempenhado por cada uma.
Com um booklet produzido a partir do livro My Camel Is a Library, co-
nhecemos formas inusitadas pelas quais os livros chegam até as pes-
soas, em diversos lugares. Na Kalimantan Floating Library, o acesso a-
os livros é feito por barco, entre as ilhas da Indonésia; a Blackpool Be-
ach Library utiliza uma carrinho de mão para percorrer a costa inglesa.
Estamos pesquisando outras bibliotecas, registrando suas característi-
cas e especificidades.

Diários de Leitura
As F8 e F9 retornaram do recesso com leituras iniciadas e muito o que
contar das primeiras impressões a respeito do livro escolhido para lei-
tura e realização de um diário.
Comentamos cada livro, lemos em voz alta textos selecionados, troca-
mos ideias sobre o que pode ser um diário de leitura e a leitura em si.
Tomamos como inspirações um trecho do filme Sonhos, de Akira Kuro-
sawa, e o diário de Frida Kahlo. As trocas foram muito proveitosas e
estimulantes!
O diário deverá ser entregue na primeira semana de setembro.

Apropriação Cultural
Resolvida a demanda de estudo e produção dos gêneros textuais rela-
cionados ao cinema, as F9, de agora em diante, vão se dedicar aos
textos argumentativos.
Começamos com um estudo que visou a entender o conceito de apro-
priação cultural, bastante caro ao movimento negro e tema de interes-
se da F9M. Assistimos ao programa Caminhos da Reportagem, que
nos ajudou a entender melhor uma polêmica ocorrida no ano passado
sobre o uso do turbante por mulheres brancas.
Os alunos pesquisaram casos de apropriação cultural. Leremos textos
opinativos de Djamila Ribeiro e Eliane Brum e um poema de Nei Lo-
pes. Os alunos escreverão seus textos argumentativos depois dos es-
tudos e discussões suscitadas pelas leituras.

De Todos
Pedagogias da Imagem
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida os professores e responsá-
veis para a próxima sessão da Matinê Pedagogias da Imagem, que a-
contecerá no dia 14/8, terça-feira, às 10h, no campus da Praia Verme-
lha, Av. Pasteur, 250 - Urca - Auditório Manoel Maurício/CFCH.
Neste mês, a Matinê Pedagogias da Imagem apresenta a itinerância U-
FRJ 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 América 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 diretor
Sílvio Tendler.
Mais informações sobre os filmes Corp (link) e Dedo na Ferida (link).
A entrada é franca e condicionada à lotação do espaço. Mais detalhes
sobre a sessão no site (link) e na página do Facebook (link)

Batalha das Musas
A Batalha das Musas, duelo de rimas e improvisos com MCs mulheres,
ocupará o Instituto Moreira Salles no dia 11/8, sábado, a partir das 15h.
Para integrar som, voz e manifestos de diferentes realidades, as mu-
sas da Batalha compartilharão o espaço com o coletivo Favela Tem
Voz, que desenvolve saraus de poesias pela cidade. O eixo temático
dos eventos é a exposição Corpo a Corpo, a Disputa das Imagens, da
Fotografia à Transmissão ao Vivo, em cartaz no IMS Rio até o dia 12/8.
Para mais informações sobre o evento, acesse este link.

Cinema Ambiental
Realizada em São Paulo desde 2012, a Mostra Ecofalante de Cinema
Ambiental é hoje a maior do gênero da América do Sul. Em sua sétima
edição, desde o dia 1/8, são exibidos filmes de temática socioambiental
provenientes de diversos países do mundo, além de prestar homena-
gem ao ambientalista acreano Chico Mendes, assassinado há trinta a-
nos. O próximo final de semana será o último de exibições no Centro
Cultural do Banco do Brasil. Para mais informações, acesse este 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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http://ecofalante.org.br/filme/corp
http://ecofalante.org.br/filme/dedo-na-ferida
https://cineclubepedagogiasdaimagem.wordpress.com
https://www.facebook.com/events/312931225935189/
https://ims.com.br/eventos/batalha-das-musas-ims-rio/
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/7a-mostra-ecofalante-de-cinema-ambiental-2/
http://www.tcpdf.org

