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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 EFII
Reunião e Plantão
Reunião de Pais:
F6 - 18/10 (qui) - 19h30
F8 - 18/10 (qui) - 18h
Sugestões de pauta são sempre bem-vindas;
encaminhem para a Orientação.
Plantão:
F6 e F8 - 27/9 (qui) - 18h
F7 e F9 - 4/10 (qui) - 18h

Aula-campo das F6
Com o objetivo de estudar a dinâmica da natu-
reza e sua relação com a sociedade, a equipe
de Ciências e Humanidades fará aulas-campo
com as F6, no Parque Nacional da Tijuca.
F6M - 4/9 (ter)
F6T - 5/9 (qua)
Ambas serão realizadas durante o horário es-
colar. Recomendamos que cada estudante le-
ve repelente; um lanche reforçado; e esteja
com calça e tênis confortáveis e adequados
para fazer uma pequena trilha e uma dinâmica
de grupo nos arredores do Centro de Visitan-
tes do parque.

Ensino Médio para F9
Atenção, pais e alunos das F9!
Colégio São Vicente 
Está aberta a inscrição para a prova seletiva
para o primeiro ano do Ensino Médio. Pedi-
mos que os alunos interessados se inscrevam
até o dia 15/9. A convivência será no dia
20/09 e só participarão os alunos já inscritos
para a seleção. A avaliação está marcada pa-
ra o dia 20/10, sábado, das 9 às 13h.
O encontro para a apresentação da proposta
pedagógica aos pais de alunos novos será no
dia 18/9, terça-feira, às 8h.
Para mais informações, entrar em contato
com a a Secretaria do colégio.
Escola Parque
A avaliação está marcada para o dia 22/9, sá-
bado, às 8h.
A inscrição pode ser feita durante uma visita à
Escola Parque, pelos telefones 3528-4425 e
3528-4424, ou ainda pelo e-mail
novosalunosgavea@escolaparque.g12.br.
Colégio QI
A reunião de apresentação da proposta peda-
gógica para o Ensino Médio, que seria realiza-
da no dia 5/9, foi adiada. Em breve daremos
mais informações.
EDEM
Os pais e alunos interessados em conhecer a
proposta pedagógica da EDEM deverão ligar
para a Secretaria da escola e agendar um en-
contro com Cibele Gurgel, orientadora do seg-
mento.
O atendimento poderá ser individual ou em

pequenos grupos. A escola fica na rua Gago
Coutinho, 14 - Laranjeiras. Telefone: (21)
3235-8080

Conversa Sobre Drogas
Quem tem medo de falar sobre drogas? No di-
a 10/9, segunda-feira, às 11h30, as F9 rece-
berão a pesquisadora Gilberta Acselrad para
uma conversa sobre proibição e legalização
das drogas e como o tema poderia ser abor-
dado nas escolas.
Trata-se de atividade especial, das aulas de
Ciências e da Tribo, para as pesquisas sobre
os efeitos das drogas no corpo e na socieda-
de.
No dia, a saída da F9M será às 13h30 e a
chegada da F9T será às 11h20. Ambas as tur-
mas devem trazer um lanche reforçado. Não
será autorizada a saída dos estudantes para
almoçar fora da escola após a atividade.

Sobre as Turmas
Eleições
O que você quer saber sobre as eleições? Foi
a pergunta que nós fizemos aos alunos.
Pretendemos ouvi-los para priorizar as ques-
tões mais importantes para esse grupo de es-
tudantes. Há uma urna no pátio para os alu-
nos depositarem suas questões.

Books
Depois de conhecer algumas bibliotecas, foi o
momento de os estudantes se aproximarem
de livros publicados em língua inglesa. Cum-
prindo um combinado em sala de aula, esses
livros chegaram. Foram muitos, dos mais va-
riados gêneros e temas: moda, gastronomia,
infantis, quadrinhos, romances, guias, ensino
de línguas... Nosso objetivo é conhecer as
partes que compõem os livros, e o trabalho
em equipe foi fundamental, já que as publica-
ções se organizam de formas diferentes - nem
sempre tem orelha, por exemplo.
As crianças que não puderam trazer de casa
trabalharam com exemplares da nossa biblio-
teca. Os itens mais recorrentes foram: dedica-
tion, table of contents, acknowledgments,
glossary e copyright page, que foi nomeada
como a certidão de nascimento do livro.
Nossa próxima tarefa é planejar bookjackets
bem bonitas para nossos livros prediletos.

Frações
As F6 mergulharam de cabeça nas frações.
Como ponto de partida, fizeram exercícios pa-
ra resgatar o que foi visto no Quinto Ano. Os
objetivos eram saber o que os alunos ainda
lembravam e trazer a discussão sobre o tema.
Praticamos também a leitura formal das fra-
ções, a representação com desenhos e sua u-
tilização para fazer comparações simples, a-



lém de cálculos de frações.
As novidades começaram quando os alunos
esbarraram em frações que representavam
mais que um inteiro. Como representá-las
com desenho? Depois de uma boa conversa,
eles aprenderam que essas frações podem
ser representadas também em outro formato:
o de número misto.

Books
Frações e Decimais
As F7 estão se dedicando a aprender a rela-
ção entre frações e decimais. E também a
conversão entre os dois tipos de representa-
ção.

Invasão Teatral
As F7 têm conversado sobre a dinâmica das
aulas de Teatro e sobre as dificuldades e con-
quistas das turmas.
Fizemos uma sequência de jogos teatrais so-
bre atenção, escuta e percepção de si, na in-
teração com o espaço e na integração com o
grupo.
Em parceria com as aulas de Português, os a-
lunos escolheram uma cena teatral do acervo
da biblioteca para ensaiar e apresentar para
outras turmas.
Cada grupo selecionou um trecho de peça pa-
ra adaptar. Com figurinos e adereços improvi-
sados, os grupos invadiram algumas aulas e
encenaram os textos adaptados.

Invasão Teatral

Túnel do Tempo
Partindo da leitura da crônica Túnel do
Tempo, de Gregório Duvivier, na qual Gregó-
rio-mais-velho e Gregório-mais novo trocam
cartas, as F8 têm pensado nos efeitos do tem-
po sobre nossos corpos e nossa visão de
mundo.
As discussões passaram pela observação do
quadro Mi Nana y Yo, de Frida Kahlo, que su-
gere a conexão entre uma mulher ancestral e
uma Frida ao mesmo tempo adulta e bebê.
Assistimos também a dois vídeos cujo tema e-
ra o tempo. Em um deles, pessoas se fotogra-
favam uma vez por dia, ao longo de anos; de-
pois produziam uma animação que trazia para
o primeiro plano essa entidade abstrata a que

chamamos tempo.
No outro, sugerido pelo Ângelo (F8T), um ator
contracena com seu eu no passado, dialogan-
do com o vídeo produzido por ele quando ado-
lescente.
Ainda pensando no efeito multiplicador que o
tempo provoca, e que nos faz mudar e viven-
ciar diferentes eus, lemos o poema Não Sei
Quantas Almas Tenho, de Fernando Pessoa,
e refletimos sobre os versos "Quem tem alma
não tem calma" e "Sou minha própria paisa-
gem".
Os alunos estão escrevendo cartas para si
mesmos: uma para o eu-mais-novo e outra
para o eu-mais-velho.
No contexto das leituras e reflexões, estuda-
mos o predicado verbal, dando especial aten-
ção ao funcionamento e à importância dos
verbos.

1968
Recebemos a jornalista Regina Zappa para
um bate-papo com as F9 sobre os efeitos polí-
ticos, culturais e sociais de 1968 sobre o Bra-
sil e o mundo.
Regina é autora do livro 1968 - Eles Só Que-
riam Mudar o Mundo, que nos trouxe informa-
ções sobre os movimentos estudantis, na
França e no Brasil, na luta pelos direitos e
contra os conflitos militares que ocorriam no
mundo; a emergência de atitudes que questio-
navam o conservadorismo e promoviam os i-
deais de liberdade e a contracultura.
A jornalista e escritora destacou como os te-
mas das lutas, interesses e desejos de 1968
continuam atuais.
Motivados, os estudantes trouxeram questões
como as eleições e as propostas políticas dos
candidatos, com a polarização e o embate en-
tre o conservadorismo e as ideias progressis-
tas.

1968

Apropriação Cultural
As F9 vêm debatendo o conceito de apropria-
ção cultural. Lemos Djamila Ribeiro, Eliane
Brum.
Pesquisamos Bertolt Brecht e Abdias Nasci-
mento, homenageados no poema Brechtiana,
de Nei Lopes.
Os alunos trouxeram contribuições importan-
tes. Dora (F9T) compartilhou um trecho do li-
vro O que É Lugar de Fala?, de Djamila Ribei-
ro; Francisco (F9T) leu o poema Perguntas
para um Operário que Lê, de Brecht; Maria
Clara (F9M) comentou experiências do tempo
em que esteve fora do Brasil.
Refletimos sobre diferentes formas de expres-
sar uma mesma ideia e as mudanças de senti-

do que essas variáveis formais permitem; a
importância e o poder transformador da infor-
mação.
Vozes verbais, escolha e identificação do su-
jeito, na oração, vieram no bojo das reflexões
e abriram espaço para a produção de textos
de opinião, que darão um fecho com toque de
autoria a tantas discussões.

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 longa; de Walter Carvalho, dire-
tor de fotografia; de atores no filme; e Sergio
Burgi, coordenador 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).

Luiz Gama
No dia 5/9, no Teatro Glauce Rocha, inicia-se
a curta temporada do espetáculo Luiz Gama -
uma Voz de Liberdade, sob direção de Ricar-
do Torres e com atuação de Deo Garcez e
Soraia Arnoni. A peça baseia-se em uma vi-
são histórica da vida de Luiz Gonzaga Pinto
da Gama, jornalista, poeta e advogado aboli-
cionista que libertou mais de quinhentos es-
cravos do cativeiro ilegal. O espetáculo retrata
a importância da história de Luiz Gama para o
nosso país, trazendo à tona assuntos que se
refletem na atualidade. Recomendamos o es-
petáculo para as turmas do Fundamental II
para ampliar as reflexões sobre a escravidão
colonial no Brasil e as questões históricas de
racismo e discriminação. 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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