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Para Todos
70 anos
Folheando agora os álbuns das décadas de
60 e 70, encontramos muitas preciosidades.
Muita gente querida, gente que já voltou com
os filhos e netos! Foi nesse período que a Sá
Pereira deixou de ser Escolinha de Música pa-
ra virar uma escola de Educação Infantil e En-
sino Fundamental, mantendo seu diferencial:
a atenção especial às artes. Quem será que
se reconhece nas fotos? Que lembranças vo-
cês ainda guardam desse tempo da infância?

70 anos

Papo Aberto 2
Para comemorar os 70 anos de nossa escola,
preparamos uma série de eventos. Convida-
mos vocês para o segundo Papo Aberto, que
será conduzido pelo Dr. Benilton Bezerra Jr.,
psicanalista e psiquiatra, com experiência nas
áreas de psicanálise, psiquiatria, saúde men-
tal e saúde coletiva. O encontro terá como te-
ma Entre Liberdade e Segurança: a Questão
dos Limites na Vida Real e no Espaço Virtual.
Qual o valor do limite na constituição da subje-
tividade humana? Como estabelecer limites
sem ser coercitivo? Como pensar a diferença
entre autoritarismo e exercício de autoridade?
Como se coloca a questão dos limites na ex-
periência social hoje em dia - no mundo real e
no espaço virtual? Como orientar com segu-
rança e acompanhar crianças e adolescentes,
fora e dentro desse ambiente, sem cercear ou
invadir a privacidade? Quem é você, pai, alu-
no, professor, no Facebook ou nos grupos de
Whatsapp da escola?
Essas e outras questões terão tempo e espa-
ço para reflexão coletiva. Não deixem de parti-
cipar. O link para inscrições está sendo envia-
do por email. O evento acontecerá no dia
11/9, terça-feira, às 18h30, no auditório da Pe-
quena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa, 4.866.

Feriado
Na próxima sexta-feira, 7/9, teremos o feriado
do Dia da Independência. A edição 942 dos
Informes será publicada na quinta-feira, 6/9.

Avisos EFI
Reunião de Pais 
Para que possam se programar com antece-
dência, divulgamos as datas e horários das
reuniões de pais. Turmas da manhã às 18h e
turmas da tarde às 19h30.
F2 - 27/9 (qui)
F3 - 25/9 (ter)
F4 - 4/10 (qui)
F5 - 1/10 (seg)

Ser Cientista 
Para ampliar os estudos dos projetos e enten-
der na prática nosso currículo de procedimen-
tos, receberemos a visita de cientistas da U-
FRJ, que nos ajudarão a discutir, testar e
comprovar hipóteses dos nossos estudos so-
bre o sistema digestório. Depois será a vez
das crianças irem aos laboratórios da Univer-
sidade.
F2-
10/9 (seg) - a equipe vem à escola.
12/9 (qua) - os alunos vão à universidade.
Não precisa trazer mochila neste dia. Trazer
lanche individual com suco.
F3
17/9 (seg) - a equipe vem à escola.
19/9 (qua) - os alunos vão à universidade.
Não precisa trazer mochila neste dia. Trazer
lanche individual com suco.

Passeio para as F5
Na próxima segunda-feira, 3/9, as F5 irão co-
nhecer o Sítio da Boa Liga, de Lygia Bojunga,
localizado em Pedro do Rio. As crianças estão
muito animadas e curiosas. Como informado
anteriormente, serão necessários dois lanches
com bebida: um mais leve e outro reforçado,
para substituir o almoço, que devem vir em u-
ma bolsa individual do próprio aluno, que tam-
bém deve conter o copo plástico da escola. As
crianças devem vestir roupas e calçados con-
fortáveis e levar casaco e repelente. As duas
turmas devem chegar pontualmente às 7h30,
pois sairemos neste horário. O retorno está
previsto para 14h30.

Sobre as Turmas
Gymkhana
Após assistir a programas e vídeos sobre os
sistemas internos do nosso corpo e a experi-
mentos que simulavam o funcionamento des-
ses sistemas, as F2 elaboraram uma animada
gincana na aula de Inglês. Cada etapa foi mi-
nuciosamente discutida e planejada e as
crianças abusaram da criatividade para nome-
ar as atividades.
A primeira foi Blood Vessels Run, em que di-
mensionaram, com um rolo de lã, a quantida-

de de vasos sanguíneos existentes nas pon-
tas dos dedos das mãos. Em Blood Maze, si-
mularam o fluxo sanguíneo com uma bomba
de garrafa pet. Em Mission Lungs, refizeram,
com pet e balões de gás, o movimento toráxi-
co da respiração. Em Crazy Mouth, simularam
a mastigação dos alimentos. Finalmente, em
Food Journey, simularam os movimentos pe-
ristálticos e a absorção dos nutrientes durante
o processo digestivo.
A gincana tinha como regra terminar as eta-
pas no tempo pré-determinado. Lots of fun!

Gymkhana

Experimento: Amido
As F2 receberam a visita do Henrique, ex-pro-
fessor de Ciências do Fundamental II e pai da
Emília (TET), para realizar experimentos no
nosso laboratório. As crianças registraram a a-
tividade no caderno de Projetos. Seleciona-
mos dois textos para partilhar com vocês:

"Hoje o Henrique veio fazer uma visita para a
gente. Ele falou para sentarmos nos grupos,
aí depois cada grupo recebeu 6 copinhos de
café. Aí em outro copinho a gente recebeu io-
do e as comidas eram mamão, banana, sal, a-
çúcar, maisena, farinha e batata. Depois a
gente pegou os copinhos e foi pingando um
pouquinho de iodo em cada. Aí a gente perce-
beu que a farinha, a maisena, a banana e a
batata ficaram pretas; e o mamão, o açúcar e
o sal ficaram marrons. As coisas que ficaram
pretas é porque tem amido e as coisas que fi-
caram marrons não tem amido. Depois disso o
Henrique pegou um ovo e separou a clara. Aí
tinha meio que uma película, aí o Henrique
pegou o vinagre e botou na clara, aí essa pelí-
cula ficou muito maior porque era pequenini-
nha. Foi muito legal. Todo o meu grupo amou.
Fim"
(Filipa Moletta - F2T)

"O Henrique nos perguntou o que nós sabía-
mos sobre o sistema digestório e nós respon-
demos. Também nos disse sobre a alface por-
que muitas partes dela têm água. Ele disse
também sobre os nutrientes dos sais minerais
e de outras coisas. Então nós fomos fazer um



experimento no laboratório de Ciências. O
Henrique nos fez uma pergunta: como achar
amido com iodo? Cada grupo fez de um jeito.
O meu grupo fez assim: nós jogamos um pou-
quinho de iodo em cada alimento, os alimen-
tos que ficaram mais escuros foram os que ti-
nham mais amido, que foram a batata, a ba-
nana, farinha de trigo e farinha de maisena e
aí acabou."
(Arthur Ungier - F2M)

Experimento: Amido

Cenas Congeladas
Começamos o semestre criando cenas conge-
ladas dos lugares onde os alunos estiveram
nas férias. Cada grupo escolheu um lugar pa-
ra representar corporalmente através de per-
sonagens e ações estáticas, como em uma fo-
tografia.
Em seguida, utilizando uma corda e uma bar-
raca, os alunos interpretaram uma cena com
um roteiro pré-definido. Embora os principais
acontecimentos fossem conhecidos por todos,
as falas e as ações dos personagens de cada
grupo deram uma costura diferente e um colo-
rido especial a cada versão da história.

Cenas Congeladas

Matemática do Cotidiano
Como fazer compras no mercado sem ter uma
calculadora à mão e sem lápis e papel, com
um limite determinado para o gasto?
Essas perguntas estão provocando discus-
sões dinâmicas nas F3. Muitas crianças já en-
tenderam que estimativas e arredondamentos
são estratégias potentes para vencer esse de-
safio. Em sala de aula, cada aluno compartilha
seu jeito de realizar esses cálculos mentais e
assim todos vão avançando na Matemática do
cotidiano.

Extraordinário
As F4 assistiram ao filme Extraordinário e tive-
ram uma boa conversa sobre cuidado, rela-
ções e respeito ao outro.
As crianças da F4T escreveram uma situação
vivida na escola, e que as deixou chateadas.
Depois, foram convidadas a compartilhar suas

impressões e sensações sobre o filme e tam-
bém suas relações na escola. Nesse momen-
to, refletiram sobre suas atitudes e as dos a-
migos e imaginaram caminhos que levassem
à convivência e à inclusão. Como diz Auggie,
protagonista do filme, "se puder escolher entre
estar certo e ser gentil, seja gentil".
José (F4T) até escreveu um poema:
"Pessoas andam na calçada, astronautas an-
dam na lua, extraordinários andam na mente."
A F4M ampliou a discussão sobre a vida de
Auggie para as vidas das pessoas que o cer-
cavam. Uma das crianças comentou o fato de
o menino usar um capacete desnecessaria-
mente, pois cada um tem o direito de ser
quem é; logo surgiu a discussão sobre as difi-
culdades vividas por outras pessoas:
"Não podemos ficar nas aparências, elas es-
condem coisas boas."
"Coisas ruins também."
"Podemos encontrar amigos sem pensar nas
aparências."

Matemática do Cotidiano
Personagens e Registro da Voz
As F4 e as F5 começaram o semestre fazen-
do exercícios vocais e investigando formas de
se falar um mesmo texto. Inspirados nas aulas
de Música das F8, os alunos experimentaram
vozes graves, agudas, anasaladas, lentas e
rápidas, observando quais sensações e me-
mórias cada uma despertava. Lembranças de
personagens conhecidos, facilidades, descon-
fortos e surpresas surgiram como descobertas
ao longo desse processo.

Personagens e Registro da Voz

Passeio para Sentir na Pele
Dando continuidade aos estudos acerca da
pele, as F5 fizeram um passeio à Ecobé, um
espaço de muito aprendizado e ciência. O gru-
po foi recebido pela guia Tábata, que ouviu os
relatos das crianças sobre os estudos que vi-
nham fazendo.
Em seguida, ela propôs uma atividade inspira-
da na obra Polvo, de Adriana Varejão: criar
tons de pele utilizando diferentes tintas. Mas

se existem tantas cores, o que define a cor de
cada um? As turmas foram rápidas em res-
ponder: a melanina!
As atividades seguintes fizeram as crianças
questionarem o papel da melanina e descobri-
rem como ela atua na proteção da pele.
Depois de refletir sobre nossas diferentes co-
res, a turma foi convidada a pensar sobre co-
mo a pele sente. Com experimentos simples
sobre o tato, o grupo descobriu o "caminho"
da sensação, desde a pele até o sistema ner-
voso.

Passeio para Sentir na Pele

De Todos
Rio de Memórias
Em homenagem aos 30 anos do filme Rio de
Memórias (1987), de José Inacio Parente, pai
de nosso ex-aluno Lourenço, o IMS Rio pro-
move uma sessão do longa, seguida de deba-
te, hoje, 31/8, às 19h30. A conversa terá a
participação do diretor; de Patrícia Monte-Mór,
pesquisadora e assistente de direção do lon-
ga; de Walter Carvalho, diretor de fotografia;
de atores no filme; e de Sergio Burgi, coorde-
nador de fotografia do IMS.
Rio de Memórias conta simultaneamente a
história da fotografia e do Rio de Janeiro, de
1840 a 1930, por meio de fotos de época. A
extensa pesquisa de imagens para o filme foi
precursora dos documentários históricos pro-
duzidos no Brasil nas últimas três décadas.
Na mesma sessão, serão exibidos dois curtas
de Parente, A Trama da Rede (1980) e
Acorde Maior (1983).
Mais informações na página do Facebook
(link).

Aniversários
De 1 a 7 de Setembro
1 Joaquim Zuccolotto G Linhares  F6T 
2 Israel Pacheco Gonçalves  F3T 
3 Maria Vitória Lima Lazoski  TAM 
4 Clara Rosa J Schmidt Muller de Sá  F4T 
4 Sam Clarkson Watson  F1M 
4 Pedro Monteiro Gluz  F4T 
4 Danilo Claverol Guérin Lima  TFT 
4 Francisco Trigo Van Hombeeck  TFT 
5 Pedro Bichara de O Gomes de Pinho  TFM 
6 Miguel Mureb Bruno  TBM 
6 Clarice de Garcia Nucci  TEM 
6 Pedro Henrique Oliveira Gomes  AUX 
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