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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 pou-
co tempo se transformou em um centro de ar-
tes, ampliando o universo de linguagens. Al-
guns anos mais tarde, na década de 60, refor-
mulou sua proposta implantando progressiva-
mente a Educação Infantil e o Ensino Funda-
mental I. Em 2010, abrimos o segundo segmen-
to do Ensino Fundamental. Nesse trajeto de
muitas aprendizagens, crescimento e conquis-
tas, nunca abandonamos nossas origens, acre-
ditando na arte como potente instrumento para
o desenvolvimento da sensibilidade, da capaci-
dade de exteriorizar o potencial criativo, favore-
cer a autoconfiança e o desejo de atingir a reali-
zação como ser social, histórico e cultural.
Há 70 anos estamos construindo esta escola
com a ajuda de muitos amigos, pais e professo-
res. 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, esta-
mos organizando uma série de eventos. Inicia-
remos 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 suas pesquisas e
produções artísticas.
Para que possamos acolher nossos professo-
res e auxiliares pedagógicos 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, pri-

mos diretos de nossos alunos, filhos de profes-
sores e funcionários, é necessário que as famí-
lias preencham cadastro na Secretaria até o fi-
nal de agosto. Alunos novos devem agendar vi-
sita pelos telefones 2538-3231, 2538-3232 ou
3851-6821. Os atendimentos são realizados em
grupo, mensalmente. Será um prazer recebê-
-los.

Avisos Pereira
Copos de Uniforme
Depois de muito tempo gestando o desejo, con-
seguimos inaugurar uma campanha de redução
do uso de copos descartáveis na escola. Va-
nessa e Cecília foram às turmas para uma con-
versa que levou a criançada a pensar na quan-
tidade de lixo que a escola produz com o uso
diário, semanal, mensal e anual dos copos des-
cartáveis, na hora do lanche. Algumas turmas
se dispuseram a calcular esse montante! Mui-
tas crianças se manifestaram: antenadas e bem
informadas, falaram da necessidade de prote-
germos a nós mesmos e também o nosso Pla-
neta. Tivemos a impressão de que com essa i-
niciativa todos se sentiram mais engajados e a-
tuantes, dentro de suas possibilidades. O "copo
de uniforme", como foi apelidado aqui na Perei-
ra, foi recebido com alegria e será utilizado dia-
riamente na escola para o suco. Pedimos que
as crianças continuem trazendo cotidianamente
os copos ou canecas para a água.

Copos de Uniforme

Passeios 
Turma do Amor - 13/8 (seg) - Jardim Botânico
- Lanche coletivo.
Turma da Barriga - 14/8 (ter) - Exposição O
Rio do Samba, no MAR - Lanche coletivo.
Turma do Coração - 15/8 (qua) - Jardim Botâ-
nico - Lanche coletivo.
Turma do Movimento - 17/8 (sex) - Jardim Bo-
tânico - Lanche coletivo.

Sobre as Turmas
Corpo que Brinca
Corpo que mexe, pula, anda e brinca! A Turma
do Cérebro descobriu que muitas coisas acon-
tecem quando brincamos. Conversamos sobre

as sensações e mudanças que ocorrem com a
gente depois de nos divertirmos brincando:
"A gente fica arrepiado!" (Luiza Saad).
"Também fica suado!", (Rodrigo e Miguel)
Listamos algumas brincadeiras de que gosta-
mos, como amarelinha, pular corda, batatinha
1,2,3, dança das cadeiras, futebol e a escalada
no brinquedão. No pátio, nos divertimos, se-
guindo as regras e os combinados. Por último,
ouvimos o nosso corpo e identificamos um de-
sejo do qual não tínhamos nos dado conta: be-
ber água, pois sentimos muita sede!

Corpo que Brinca

Bate Coração
A Turma da Pupila continua conversando sobre
o que pesquisará neste semestre. As crianças
vêm manifestando grande interesse pelo cora-
ção, um órgão que, segundo elas, faz o corpo
funcionar e também serve para se apaixonar.
Ouviram com atenção as batidas do coração
dos amigos, utilizaram o quadro branco da sala
de artes para desenhar livremente o som das
batidas do coração e observaram o gráfico de
um eletrocardiograma.
Todos ficaram muito envolvidos durante as ati-
vidades. Parece que temos um novo projeto a
caminho...

Bate Coração

Tum Tum
No final do primeiro semestre, a Turma da Bar-
riga expressou o desejo de pesquisar as dan-
ças juninas. Decidimos, juntos, pesquisar o cor-
po nas danças populares brasileiras.
As crianças estão radiantes! Por onde come-
çar? Nada mais familiar do que o som das bati-
das do coração, que nos acompanha desde a
barriga da mamãe. Do "tum tum" do coração ao
"tum tum" do surdo, no compasso do samba, foi
um pulo! Ao ouvir, de olhos fechados, o som



desse instrumento, as crianças disseram: "Dá
para sentir o som aqui dentro!" "Eu senti meu
coração bater!"
No ritmo do surdo, as crianças exploraram mo-
vimentos corporais e fizeram uma pintura coleti-
va.
A animação A Menina e o Tambor encantou a
turma, que conversou sobre como a música e a
dança nos deixam felizes.

Tum Tum

Esqueleto Coberto por Pele
Após relembrar o que estudou no semestre
passado, a Turma do Esqueleto se interessou
por aprender mais sobre a pele. Essa meninada
sabida revelou alguns conhecimentos:
"Ela protege o nosso esqueleto." (João)
"Ela protege nossos músculos." (Alice)
"Ela também protege nossos órgãos." (Joa-
quim)
"A Pele é um tecido que protege a gente." (Cla-
ra)
"Ela é a parte de fora do nosso corpo." (José)
"Tem uns pelinhos no nosso corpo que prote-
gem a pele do frio." (Tomaz)
Mas a pele serve apenas para nos proteger?
Será que ela respira? Quem melhor do que a
Turma da Pele para nos ajudar? Escrevemos u-
ma carta aos nossos amigos, pedindo para nos
contarem tudo que já sabem, e logo vamos nos
encontrar. Achamos que vai ser uma tarde bem
divertida e cheia de aprendizado!

Como É por Dentro?
No fim do primeiro semestre, a Turma da Mão
manifestou grande curiosidade sobre partes in-
ternas do corpo.
"Como é por dentro do olho?" "Como é o cére-
bro por dentro?" "O que tem dentro do dente?"
Fizemos uma atividade na qual cada criança
deveria desenhar: sua cabeça por fora e como
a imagina por dentro.
Listamos as partes externas e as internas da
cabeça. E a lista das partes internas se trans-
formou num desenho coletivo agrupando o co-
nhecimento prévio das crianças. Dentro da ca-
beça tem:
"Cérebro, músculos, veias, tubos que levam
mensagem ao cérebro, canos que levam comi-
da, pelos e meleca no nariz, lente no olho."
A atividade está nos encaminhando para as
pesquisas do novo projeto da turma. As ideias e
sugestões andam pipocando nas cabecinhas.
Em breve divulgaremos por aqui!

Cérebro e Memória
A Turma da Pele já tinha demonstrado interes-
se em saber como funciona a nossa memória e
onde ela fica guardada:

"A memória fica dentro do cérebro, mas não sei
em qual parte", disse nosso amigo Chicão. Hi-
póteses foram levantadas. Para enriquecer as
conversas, usamos o cérebro do Oscar, nosso
"humano artificial"; e um cérebro de gel, que ex-
pande dentro da água. Aos poucos, nosso novo
projeto vai ganhando forma.
"O cérebro fica dentro da nossa cabeça." (Rafa-
ela)
"Tem um pote na cabeça que é onde fica o cé-
rebro." (Leon)
"A caixinha que guarda o cérebro é o crânio."
(Miguel)
"Ele manda mensagem para o nosso corpo se
mexer." (Valente)
"Ele manda mensagem para o corpo até quan-
do a gente está dormindo." (Alice Jabor)
"O cérebro manda as mensagens pelos neurô-
nios, que são tubos que ficam dentro dele." (Mi-
guel)
"O cérebro passa mensagens para o corpo, i-
gual telefone sem fio." (João Colin)

Cérebro e Memória

Como É por Dentro?
Superpoderes: os Sentidos
Revisitar o caderno de Projeto e reler anota-
ções sobre o que gostariam de estudar neste
semestre foi uma das primeiras tarefas das F1.
Recordamos o que foi trabalhado e pudemos
pensar num tema que contemple as curiosida-
des das crianças, resultando em novas aprendi-
zagens.
Os alunos continuam animados com o estudo
do corpo humano; atentamos para o desejo de
desvendar também o corpo dos animais. Nos-
sas crianças revelam nessa relação homem-bi-

cho um tanto de valor que achamos pertinente
considerar.
Para ser mais instigante, assistimos a um tre-
cho de um programa da BBC sobre como os
cães percebem o mundo a sua volta e são fiéis
aos seus donos; e lançamos a pergunta: e nós,
como sentimos o mundo? Depois de muita tro-
ca, chegamos à conclusão de que, assim como
os animais, somos dotados de superpoderes:
os sentidos.
Assim, as F1 inauguram o novo projeto explo-
rando a audição, o paladar, o olfato, o tato e a
visão; e vão descobrindo que o contato senso-
rial com o mundo influencia a percepção da re-
alidade, desenvolve a imaginação e a criativida-
de.

Superpoderes: os Sentidos

De Todos
Pedagogias da Imagem
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida os
professores e responsáveis para a próxima ses-
são da Matinê Pedagogias da Imagem, que a-
contecerá no dia 14/8, terça-feira, às 10h, no
campus da Praia Vermelha, Av. Pasteur, 250 -
Urca - Auditório Manoel Maurício/CFCH.
Neste mês, a Matinê Pedagogias da Imagem a-
presenta a itinerância UFRJ da mostra Ecofa-
lante de Cinema Ambiental, que já passou por
São Paulo e chega a Brasília e ao Rio de Janei-
ro. A Ecofalante é a maior mostra de cinema
socioambiental da América do Sul.
Serão exibidos o curta-metragem Corp (Argenti-
na, 2016), de Pedro Pollideri, e o longa-metra-
gem 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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