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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
para virar uma escola de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, mantendo seu diferen-
cial: a atenção especial às artes. Quem será
que se reconhece nas fotos? Que lembranças
vocês ainda guardam desse tempo da infân-
cia?

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 tema Entre Liberdade e
Segurança: a Questão dos Limites na Vida
Real e no Espaço Virtual. Qual o valor do limi-
te na constituição da subjetividade 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 experiência social hoje
em dia - no mundo real e no espaço virtual?
Como orientar com segurança e acompanhar
crianças e adolescentes, fora e dentro desse
ambiente, sem cercear ou invadir a privacida-
de? Quem é você, pai, aluno, professor, no
Facebook ou nos grupos de Whatsapp da es-
cola?
Essas e outras questões terão tempo e espa-
ço para reflexão coletiva. Não deixem de par-
ticipar. O link para inscrições está sendo envi-
ado por email. O evento acontecerá no dia
11/9, terça-feira, às 18h30, no auditório da
Pequena 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 Pereira
Reunião de Pais
A presença das famílias é muito importante
para que, juntos, possamos acompanhar de
pertinho o percurso escolar dos nossos alu-
nos.
Lembramos que depois das 18h não temos
funcionários disponíveis para cuidar das
crianças. Por isso, não é possível a presença
delas durante as reuniões noturnas.
Turma da Barriga (TFM) - 13/9 (qui) - 8h
Turma do Esqueleto (TFT) - 13/9 (qui) - 18h
Turma do Cérebro (TEM) - 20/9 (qui) - 8h
Turma da Pupila (TET) - 20/9 (qui) - 18h
Turma do Amor (F1AT) - 27/9 (qui) - 18h
Turma do Movimento (F1BT) - 27/9 (qui) -
18h
Turma do Coração (F1M) - 4/10 (qui) - 18h

Passeio Turma do Cérebro
Na próxima terça-feira, 4/9, a Turma do Cére-
bro vai ao Parque Lage. O lanche será coleti-
vo.

Sobre as Turmas
Senta, que Lá Vem História!
Foi com encanto e alegria que as crianças da
Pereira ouviram histórias da nossa escola,
que neste ano completa 70 anos! Cecília, ex-
-aluna e orientadora da Sá Pereira, remexeu
o seu baú e mostrou fotos da Maria Luiza, su-
a mãe e irmã de Nayde Sá Pereira, casada
com Antonio Sá Pereira. Juntos, começaram
uma escola de música que é hoje a Escola Sá
Pereira. E como uma história puxa outra, as
crianças foram logo lembrando de momentos
vividos neste espaço, e de ex-alunos, pais e
irmãos que estudaram aqui. Muitas comemo-
rações estão por vir!

Senta, que Lá Vem História!

Brincadeiras de Cabinha
A Turma do Cérebro foi surpreendida no mo-
mento da chegada. A sala de artes estava di-

ferente: tinha cama de gato, cabana com bo-
necos, panelinha, mesa com argila, bambu e
pinha. Queríamos dar dicas do que poderia
ser a Terra de Cabinha. As crianças pergun-
taram para as famílias o significado da ex-
pressão cabinha. Na roda de conversa, Mi-
guel disse que é um jeito diferente de falar;
Joana contou que são as crianças que moram
no sertão do Ceará, no Cariri.
Apresentamos o livro de Gabriela Romeu, e
os pequenos se encantaram com as imagens,
principalmente as de brincadeiras. Assistimos
a alguns vídeos em que os cabinhas brinca-
vam e movimentavam o corpo subindo em ár-
vores, saltando no pula-carniça e no elástico,
correndo na vaquejada.
Mas... onde é que fica o Ceará? No mapa do
Brasil, vimos que os cabinhas moravam bem
longe da gente!

Brincadeiras de Cabinha

Coleção de Coração
A Turma da Pupila está organizando uma co-
leção fotográfica de elementos da natureza
que tenham forma de coração. As crianças
têm se mostrado curiosas e atentas ao entor-
no.
Colecionar requer dedicação, disposição e
muito interesse. A garotada está tirando de le-
tra o desafio, e nossa coleção vem aumentan-
do a cada dia!

Coleção de Coração



Ei, Pessoal! Vem, Moçada!
O Hino do Galo da Madrugada, composto por
José Mário Chaves, animou nossas manhãs!
Os foliões da Turma da Barriga, depois de as-
sistir a um vídeo de dançarinos de frevo, fica-
ram impressionados e loucos para cair no
passo também.
"Eles pulam muito alto e fazem movimentos
muito maneiros." (João J.)
"Eles pulam e caem na ponta do pé!" (Laura)
Duas obras de arte enriqueceram nossas
pesquisas sobre os movimentos do frevo. Ao
apreciar Frevo, de Portinari, as crianças rapi-
damente identificaram a dança e ressaltaram
os pés e as mãos, que são "bem grandes".
Em outro momento, uma ilustração do Carybé
nos deu uma pista da origem dessa dança tão
rápida e cheia de saltos:
"Isso é capoeira!" (Julia)
"O movimento é parecido com o da pintura do
Portinari." (Vicente)
Por fim, a Vanessa deu à nossa turma um jo-
go com imagens de parafuso, locomotiva, tu-
barão, Saci...
Por que será? Como essas imagens se rela-
cionam com nosso projeto? Será que essa
meninada sabida vai desvendar esse misté-
rio?

O Mistério da Cor da Pele
As crianças da Turma do Esqueleto estão a-
prendendo mais a cada dia com suas pesqui-
sas sobre a pele. Nessa semana, deram asas
à imaginação para responder à seguinte per-
gunta: por que você nasceu com essa cor de
pele?
"Eu acho que eu nasci assim porque a minha
mãe escolheu a cor que eu ia ter!" (Lara)
"Não é a gente que decide a nossa cor. É o
nosso corpo que decide!" (José)
"Cada um nasce com uma cor diferente! Eu a-
cho que peguei muito sol dentro da barriga da
mamãe!" (Clara)
"Eu não tenho a mesma cor de pele dos meus
irmãos!" (Joaquim)
"Eu acho que nasci assim porque a mamãe
tem a cor da pele parecida com a minha!" (Ali-
ce)
"A cor da minha pele é misturada com a cor
da pele da minha mãe e do meu pai!" (João)
"Eu não nasci dessa cor. A cor do meu cabelo
e da minha pele mudaram!" (Diego)
Juntos, desvendaremos esse mistério e con-
taremos para vocês!

O Cérebro e Suas Funções
A Turma da Mão vem pesquisando o cérebro
e descobriu uma das suas funções: armaze-
nar informações na memória. Inspiradas na
exposição Objetos da Memória, de Sandra
Delgado, e no livro A Cicatriz, de Illan Bren-
man, as crianças buscaram em suas memó-
rias histórias relacionadas a seus objetos es-
peciais e às marcas presentes no corpo.
Além da pesquisa feita nos livros, muitos tra-
zidos de casa pela turma, investigamos a a-
natomia do cérebro, utilizando um aplicativo
nos tablets da escola.

Num outro momento, as crianças experimen-
taram desenhar o formato do cérebro e mode-
lá-lo com massinha, indicando com cores re-
giões responsáveis por diferentes funções
desse órgão fantástico.

O Cérebro e Suas Funções

Cérebro e Coração
"O Leo, pai da Rafaela, veio na Turma da Pe-
le para falar com a gente sobre o cérebro e o
coração. Ele pediu para a gente passar a nos-
sa mão na cabeça do amigo para sentir o mo-
vimento do cérebro. Algumas crianças senti-
ram ondas e outras não sentiram nada. Ele
também pediu para a gente sentir se o cére-
bro era quente ou frio. Disse que quando a
gente respira pelo nariz o nosso cérebro fica
mais frio. Depois ele falou sobre o coração
que fica bombeando sangue para o corpo to-
do. Ouvimos o coração do amigo e o Leo
trouxe um monte de coração de papel para a
turma. Colocamos esse coração entre a cos-
tela e o peito, que é onde ele fica. No final da
visita entregamos um presente que fizemos,
que era um cérebro desenhado e pintado pela
Turma da Pele. Foi uma visita ótima! No final
demos um abraço e tiramos uma foto com e-
le.
Beijos e abraços,
Turma da Pele"
(Texto coletivo)

Cérebro e Coração

Olho Vivo
O estudo da visão está proporcionando às F1
várias atividades significativas, como a expe-
riência com cores, ou a observação e identifi-
cação dos diferentes olhos de animais. Com
isso, as crianças ficaram cada vez mais curio-
sas para entender como nossos olhos funcio-
nam.
Para ajudar a responder algumas questões,
as turmas do Movimento e do Amor pediram
ajuda à Turma da Pupila, que investigou bas-
tante o olho humano no semestre passado e

esclareceu algumas dúvidas: por que a gente
pisca? Como a pupila abre e fecha? Qual o
nome da parte branca dos olhos? Como os o-
lhos enxergam? Por que a gente tem cílios?
De onde saem as lágrimas? Por que os cegos
não enxergam, se eles têm olhos?
A Turma do Coração contou com a ajuda da
tecnologia para produzir um vídeo e também
fazer as suas perguntas para a Turma da Pu-
pila. Foi um momento muito gostoso de troca
e aprendizado. Os encontros favoreceram a
integração do Primeiro Ano com a Educação
Infantil, nessa troca de saberes.

Olho Vivo

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, diretor de foto-
grafia; de atores no filme; e de 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).

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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