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Para Todos
70 anos
Folheando agora os álbuns das décadas
de 60 e 70, encontramos muitas preciosi-
dades. 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 para virar uma es-
cola de Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, mantendo seu diferencial: a a-
tenção especial às artes. Quem será que
se reconhece nas fotos? Que lembran-
ças vocês ainda guardam desse tempo
da infância?

70 anos
Papo Aberto 2
Para comemorar os 70 anos de nossa
escola, preparamos uma série de even-
tos. Convidamos 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 mental 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
subjetividade humana? Como estabele-
cer limites sem ser coercitivo? Como
pensar a diferença entre autoritarismo e
exercício de autoridade? Como se colo-
ca a questão dos limites na experiência
social hoje em dia - no mundo real e no
espaço virtual? Como orientar com segu-
rança e acompanhar crianças e adoles-
centes, fora e dentro desse ambiente,
sem cercear ou invadir a privacidade?
Quem é você, pai, aluno, professor, no
Facebook ou nos grupos de Whatsapp
da escola?
Essas e outras questões terão tempo e

espaço para reflexão coletiva. Não dei-
xem de participar. O link para inscrições
está sendo enviado por email. O evento
acontecerá no dia 11/9, terça-feira, às
18h30, no auditório da Pequena Cruza-
da, Av. Epitácio Pessoa, 4.866.
Feriado
Na próxima sexta-feira, 7/9, teremos o
feriado do Dia da Independência. A edi-
ção 942 dos Informes será publicada na
quinta-feira, 6/9.

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
A presença das famílias é muito impor-
tante para que, juntos, possamos acom-
panhar de pertinho o percurso escolar
dos nossos alunos.
Lembramos que depois das 18h não te-
mos funcionários disponíveis para cuidar
das crianças. Por isso, não é possível a
presença delas durante as reuniões no-
turnas.
Turma da Careta (TBM) - 13/9 (qui) -
18h
Turma da Boca (TBT) - 13/9 (qui) - 18h
Turma da Cambalhota (TCM) - 20/9
(qui) - 18h
Turma do Umbigo (TCT) - 20/9 (qui) -
18h

Sobre as Turmas
Pedras no Caminho
Envolvidas com a proposta de explorar
elementos da natureza, as crianças da
Turma do Corpo brincaram com pedras
de tamanhos, cores e formas variadas.
Num primeiro momento, observaram
com atenção e testaram hipóteses sobre
o peso e a consistência de cada mate-
rial. Depois, coletiva ou individualmente,
empilharam e enfileiraram as pedras, de-
senhando e construindo caminhos e tor-
res.
Na sala de artes, produzimos composi-
ções que foram fotografadas e poderão
ser apreciadas em nosso blocão.
Corpo e Natureza
Na Turma do Pé, investimos em mais
brincadeiras com os elementos naturais.
Depois de muito explorar areia e água,
chegou a hora de experimentar as sen-

sações provocadas no corpo ao contato
com pedras, folhas, sementes, galhos,
gravetos, terra...
Para aguçar ainda mais os sentidos, ou-
vimos os barulhinhos da natureza, num
clima de encantamento e curiosidade,
desfrutando das propostas com muito
prazer e enriquecendo o potencial de
pesquisa e criação das crianças.

Corpo e Natureza

Pedras no Caminho
O Samba e Suas Histórias
Com o intuito de enriquecer nossas pes-
quisas sobre o samba, sua movimenta-
ção corporal e história, a Turma da Care-
ta fez um passeio ao Museu de Arte do
Rio. Para registrar as falas da turma, ela-
boramos um texto coletivo, familiarizando
as crianças com a função da escrita e
enriquecendo seu vocabulário.
"Pegamos um ônibus coletivo com a Tur-
ma da Cambalhota e fomos cantando a
música da Emília. Chegamos no museu
Mar e o guia Ed nos ajudou a conhecer o
museu. Fomos procurar as respostas pa-
ra os nossos desafios. Tínhamos que en-
contrar instrumentos do samba e a foto
do João da Baiana. Ele tocava prato e
pandeiro. Achamos também os quadros
do Heitor dos Prazeres e da roda de
samba. Eles eram lindos! No final toca-
mos surdo e sambamos. O museu era



muito grande. Foi bem legal.
Beijo, abraço e tchau."

O Samba e Suas Histórias
Passeio ao Museu
Nossas pesquisas sobre o samba e sua
relação com o corpo estão a todo vapor.
Para alimentar nosso projeto fomos ao
Museu de Arte do Rio, apreciar a exposi-
ção O Rio do Samba: Resistência e
Reinvenção. Para registrar essa experi-
ência, construímos um texto coletivo que
possibilitou a organização das ideias.
"Nós fomos para o Museu de Arte do Rio
de ônibus, porque era muito longe.
Quando chegamos lá, lanchamos. De-
pois conhecemos o Elian e o Wesley. E-
les nos mostraram o museu e entramos
devagarinho, sem tocar nos objetos. Lá,
tinha fotos do Heitor dos Prazeres, Pixin-
guinha, Donga e João da Baiana, que
estudamos na escola. Nós procuramos a
foto da Tia Ciata, mas não tinha. Vamos
mandar para eles? Conhecemos o Car-
tola, que estava de óculos e roupa rosa,
e a Carmen Miranda, que tinha frutas na
cabeça. Vimos alguns instrumentos que
tocam no samba: tambor onça, agogô,
pandeiro e tocamos surdo. Mexemos as
nossas mãos, fazendo 'tum tum', que é o
som do coração, e sambamos com os
nossos pés. Nos despedimos do Elian e
do Wesley dando um abraço bem forte.
Ficamos felizes. Podemos voltar?"

Passeio ao Museu
O Corpo no Samba
A Turma da Cambalhota fez um passeio
à exposição O Rio de Samba: Resistên-
cia e Reinvenção, no Museu de Arte do
Rio. Conhecemos elementos e caracte-
rísticas do samba já pesquisados no pri-
meiro semestre e aproveitamos para ob-
servar o corpo nessa manifestação cultu-
ral.
Ao longo do nosso percurso no museu

nos deparamos com algumas perguntas
e muitas descobertas: que partes do cor-
po usamos para sambar? E para tocar o
samba? O que acontece com o nosso
corpo quando dançamos ou fazemos ou-
tro exercício? Antes de entrar na primei-
ra sala, fizemos silêncio e sentimos o
nosso coração bater como um tambor
faz na roda de samba. A batida base do
tambor deu lugar a muitos outros instru-
mentos presentes no corredor de entra-
da e, nesse momento, utilizamos apenas
a audição para descobrir quais instru-
mentos estavam ali.
Ao entrar no museu, vimos um vídeo
com pessoas sambando e, claro, a turma
não ficou parada! Dançamos e sentimos
o nosso corpo nesse ritmo especial. No
final, tivemos a oportunidade de ser os
mestres dessa roda e utilizamos as mãos
para tocar os tambores expostos, se-
guindo o ritmo dos batimentos cardíacos.
Foi um momento de muita alegria e co-
nexão com a nossa cultura.

O Corpo no Samba
Numa Perna Só
Em suas aventuras envolvendo o Saci, a
Turma do Umbigo descobriu Monteiro
Lobato e ouviu, com atenção, a histó-
ria Pedrinho e o Saci. Mobilizados pelo
enredo, perguntamos: por que o Saci
tem perna só? As crianças investigaram
e concluíram:
"Eu acho que ele nasceu com uma perna
só." (Vicente M.)
"Cada um nasce de um jeitinho." (Maria
L.)
"Eu acho que o Saci perdeu a perna na
floresta, ele viu um lago e veio o jacaré e
comeu a perna dele." (Clara)
"Eu acho que o Saci nasceu com duas
pernas e depois perdeu uma na capoei-
ra!" (Lia)
"Eu acho que o Saci quebrou a perna na

floresta." (João)
"O Saci normalmente tem duas pernas,
uma fica dobradinha pra trás e só mostra
o joelho." (Vicente L.)

Numa Perna Só

De Todos
Rio de Memórias
Em homenagem aos 30 anos do fil-
me Rio de Memórias (1987), de José I-
nacio Parente, pai de nosso ex-aluno
Lourenço, o IMS Rio promove uma ses-
são do longa, seguida de debate, hoje,
31/8, às 19h30.
A conversa terá a participação do diretor;
de Patrícia Monte-Mór, pesquisadora e
assistente de direção do longa; de Wal-
ter Carvalho, diretor de fotografia; de ato-
res no filme; e Sergio Burgi, coordenador
de fotografia do IMS.
Rio de Memórias conta simultaneamente
a história da fotografia e do Rio de Janei-
ro entre 1840 e 1930, por meio de fotos
de época. A extensa pesquisa de ima-
gens para o filme foi precursora dos do-
cumentários históricos produzidos no
Brasil nas últimas três décadas. Na mes-
ma sessão, serão exibidos dois curtas de
Parente, A Trama da Rede (1980) e
Acorde Maior (1983).
Mais informações na página do Facebo-
ok (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 S 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 G de Pinho  TFM 
6 Miguel Mureb Bruno  TBM 
6 Clarice de Garcia Nucci  TEM 
6 Pedro Henrique Oliveira Gomes  AUX 
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