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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 Perei-
ra, como Escolinha de Música Sá Pereira.
Em pouco tempo se transformou em um
centro de artes, ampliando o universo de lin-
guagens. Alguns anos mais tarde, na déca-
da de 60, reformulou sua proposta implan-
tando progressivamente a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental I. Em 2010, abri-
mos o segundo segmento do Ensino Funda-
mental. Nesse trajeto de muitas aprendiza-
gens, crescimento e conquistas, nunca a-
bandonamos nossas origens, acreditando na
arte como potente instrumento para o de-
senvolvimento da sensibilidade, da capaci-
dade de exteriorizar o potencial criativo, fa-
vorecer a autoconfiança e o desejo de atingir
a realização como ser social, histórico e cul-
tural.
Há 70 anos estamos construindo esta escola
com a ajuda de muitos amigos, pais e pro-
fessores. Alguns passaram e deixaram con-
tribuições 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, es-
tamos organizando uma série de eventos. I-
niciaremos 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 Eleo-
nora Fabião, pais de alunos de nossa escola
e profissionais que pensam e utilizam o cor-
po em suas pesquisas e produções artísti-
cas.
Para que possamos acolher nossos profes-
sores e auxiliares pedagógicos e ter espaço
para pais, ex-alunos e parceiros interessa-
dos, alugamos o auditório da Pequena Cru-
zada, uma obra social que fica aqui pertinho,
na Av. Borges de Medeiros, 4.866 - Lagoa.
Na próxima semana enviaremos mais notí-
cias pelos instrumentos de comunicação da
escola. Aguardem muitas surpresas até o fi-
nal do ano!

Matrículas 2019
Estamos começando a nos organizar para o
processo de renovação de matrícula dos a-
lunos antigos e de matrículas dos alunos no-
vos. Para que possamos dar prioridade aos
irmãos, primos diretos de nossos alunos, fi-
lhos de professores e funcionários, é neces-

sário que as famílias preencham cadastro na
Secretaria até o final de agosto. Alunos no-
vos devem agendar visita pelos telefones
2538-3231, 2538-3232 ou 3851-6821. Os a-
tendimentos são realizados em grupo, men-
salmente. Será um prazer recebê-los.

70 Anos de Arte e Educação

Avisos Pereirinha
Copos de Uniforme
Depois de muito tempo gestando o desejo,
conseguimos inaugurar uma campanha de
redução do uso de copos descartáveis na
escola. Paula e Mariah fizeram um teatro de
fantoches que levou a criançada a pensar na
quantidade de lixo que a escola produz com
o uso diário dos copos descartáveis e na im-
portância de protegermos o nosso planeta.
Atentas, as crianças divertiram-se e partici-
param com palmas e um brinde ao cuidado
com o meio ambiente. Com essa iniciativa,
esperamos que todos se sintam engajados e
atuantes, dentro de suas possibilidades. O
"copo de uniforme", como apelidamos na
Pereirinha, foi recebido com alegria e será u-
tilizado diariamente na escola para o suco.
Pedimos que as crianças continuem trazen-
do nas mochilas os copos para a água.

Copos de Uniforme

Sobre as Turmas
Muitas Novidades
A Turma do Corpo recebeu um novo amigo:
o querido Vicente. Com muita brincadeira,
temos estreitado vínculos de afeto e confian-
ça e, assim, garantido que todos se sintam
acolhidos e seguros nesse retorno à escola.
Passaremos a disponibilizar elementos natu-

rais que possam ser manuseados de dife-
rentes maneiras, possibilitando às crianças a
exploração cuidadosa e a interação, além do
contato com o próprio corpo e com os dos a-
migos.
Ao manipular areia, os pequenos se empe-
nharam em transportá-la de um recipiente
para outro, exercitando a motricidade fina.
Puderam sentir a aspereza do material em
contato com a pele, o que provocou sensa-
ção de prazer em alguns e de estranhamen-
to em outros.

Muitas Novidades

O Corpo que Sente
A Turma do Pé vem participando de ativida-
des de sensibilização para seu novo projeto.
Considerando o interesse das crianças pelos
elementos da natureza, propusemos uma a-
tividade com areia e alguns utensílios de
medida que convidavam à pesquisa e ao
prazer sensorial.
Curiosos, os pequenos exploraram as dife-
rentes sensações produzidas no corpo em
contato com esses elementos. Para incre-
mentar essa brincadeira de investigação e
criação, elaboramos um trabalho de artes
com areia colorida, que está exposto no mu-
ral do pátio da frente.

Ana, Guto e o Gato Dançarino
A Turma da Careta foi surpreendida com
Ana, Guto e o Gato Dançarino, de Stephen
Michael King. A narrativa aborda a amizade
entre Ana, uma menina muito criativa, Guto
e o gato, dois menestréis sabidos e conhe-
cedores de danças e ritmos.
A história aguçou a imaginação do grupo e
resolvemos listar quais danças e ritmos co-



nhecíamos: rock ’n' roll, hip hop, balé e sam-
ba foram citados. Registramos as falas no
blocão, familiarizando as crianças com o uni-
verso da escrita.
Inspirada pela criatividade da personagem
Ana, a turma brincou e se divertiu a valer ex-
plorando as infinitas possibilidades de criar
utilizando sucata.
Com histórias e perguntas instigantes, nova-
mente nos aproximamos do Projeto Institu-
cional para, em breve, iniciarmos mais um
projeto na turma. Estamos animados para
essa nova etapa!

Ana, Guto e o Gato Dançarino

O Corpo que Sente
Conversas Sobre o Corpo
Nossas conversas sobre o corpo humano e
o que podemos fazer com ele vêm fomen-
tando as rodas da Turma da Boca. Delinean-
do caminhos para o novo projeto da turma,
registramos os conhecimentos prévios de
nossas crianças:
"O corpo se equilibra." (Tomás F.)
"A gente se movimenta." (Maria)
"Mexemos as mãos." (Eli)
"Jogamos bola." (Guilherme)
"A gente requebra." (Lina)
"O corpo gira, brinca, corre." (Santiago)
"Anda de bicicleta." (Bela)
"Pula." (Lino)
"Dança. A gente faz essa aula com a Rena-
ta." (Maria, Eli)
"Dá cambalhota, faz balé." (Alice)
A turma demonstrou diferentes movimentos
corporais e se deleitou ao ouvir Ana, Guto e
o Gato Dançarino, de Stephen Michael King.
A narrativa conta a história de Ana, uma me-
nina muito criativa que fazia sapatos. Ela co-
nhece Guto e o Gato Dançarino, que preci-
savam de novos calçados, mas não tinham
como pagar. Até que eles oferecem em tro-
ca aulas de dança e saem experimentando
diferentes ritmos e gêneros musicais.

Dentro do Nosso Corpo
As conversas acerca do corpo seguem en-
cantando a Turma da Cambalhota. Depois
de observar a capa da nova agenda, conver-
samos sobre as partes que constituem o
corpo humano e suas particularidades. Para
enriquecer as pesquisas, as crianças se o-
lharam no espelho e compartilharam o que
estavam observando. O que vemos na parte
de fora? E por dentro, o que tem? Classifica-
mos nossas observações entre aquilo que
conseguimos ver - pele, nariz, cabelo, dente
e língua - e o que não conseguimos ver -
músculos, ossos, estômago e coração.
Conhecemos também o livro O Corpo Hu-
mano, de Jonathan Miller, que traz ilustra-
ções móveis em três dimensões.

Dentro do Nosso Corpo

Conversas Sobre o Corpo
Meu Corpo e o do Meu Amigo
Para retomar o Projeto Institucional e insti-
gar a Turma do Umbigo a novos temas de
pesquisa, observamos a capa da agenda do
segundo semestre, nomeamos as partes do
corpo presentes na imagem e depois as
crianças coloriram com lápis de cor. Em mei-
o a muitas conversas, perguntamos: como é
o seu corpo?
"Meu corpo é cheiroso e bonito, tem ossos e
na barriga tem muita comida." (Vicente M.)
"Ele tem os pulmões e tem o umbigo." (Ma-
ria L.)
"Ele é cheiroso." (Francisco)
"Ele é maluquinho porque eu faço coisas en-
graçadas e malucas." (Gael)
"Meu corpo tem veias e elas parecem um
pouco com palitos." (Lia)
"Quando olho para o espelho vejo que ele é
lindo." (Vicente L.)
"Tem um esqueleto dentro e uma barriga."
(Benjamim S.)
"Meu corpo tem um pouquinho de pintas."
(Arthur)
"Eu tenho cabeça, braços e pernas." (To-
más)

"Meu corpo só tem um pouquinho de pinta e
se alguém grita sinto dor de cabeça." (Clara)
Depois da conversa, as crianças se olharam
no espelho e cada uma foi desafiada a re-
presentar um amigo.

Meu Corpo e o do Meu Amigo

De Todos
Pedagogias da Imagem
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida
os professores e responsáveis para a próxi-
ma sessão da Matinê Pedagogias da Ima-
gem, que acontecerá no dia 14/8, terça-feira,
às 10h, no campus da Praia Vermelha, Av.
Pasteur, 250 - Urca - Auditório Manoel Mau-
rício/CFCH.
Neste mês, a Matinê Pedagogias da Ima-
gem apresenta 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 (Ar-
gentina, 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)

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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