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Para Todos
70 Anos - Os Anos 80
Os anos 80 foram marcados pelos Centros de
Interesse, inspirados no educador belga Ovide
Decroly (1871-1932). Mas já escolhíamos um
tema anual para ser pesquisado por toda a es-
cola. Assim, vivemos Cor, Forma, Ritmo e
Som, que nos rendeu o primeiro desfile do
bloco de carnaval da Sá Pereira; Os Materiais,
que nos levou para a pracinha do Largo dos
Leões com as Festas do Barro, do Papel, da
Borracha...; Terra, Fogo, Água e Ar, que co-
memorou a chegada da Primavera no Parque
Lage; Gente Diferente, que se desdobrou na
publicação de um livro com textos dos alunos
e fotos de Cludelson do Amaral; Brasil, que
ganhou a primeira versão de Arena Conta
Zumbi e uma viagem inesquecível com todos
os alunos de primeira a quarta série a Ouro
Preto! E outros temas já difíceis de serem re-
cuperados pela memória.
Vivemos muitas festas pedagógicas, juninas,
colônias de férias no Sítio São João. Mais pre-
cioso, porém, é o acervo musical deixado por
Ana Moura. Para cada Centro de Interesse, u-
ma série de composições infantis que rende-
ram festas lindas e permanecem no repertório
afetivo de professores e alunos da Sá Pereira.
As músicas encontram-se no mural do nosso
site para quem quiser apreciar (link).

70 Anos - Os Anos 80

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. O evento acontecerá
no dia 11/9, terça-feira, às 18h30, no auditório
da Pequena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa,
4.866.

Festa no Jardim Botânico
Prosseguindo com as comemorações, esta-
mos preparando uma manhã festiva no Jardim
Botânico. Show musical, brincadeiras, cami-
nhadas, atividades com o corpo, coral, dança,
histórias, gincana... Coloquem na agenda: dia
6/10, sábado, será dia de toda a comunidade
Sá Pereira se encontrar nesse espaço tão es-
pecial de nossa cidade para festejar o dia das
crianças e os tantos anos de nossa escola de-
dicados à educação.

Avisos EFI
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.

Plantão de F4 e F5
No dia 20/9, quinta-feira, os professores de F4
e F5 estarão de plantão, das 18h às 21h, para
atender aos pais que desejarem conversar so-
bre seus filhos. Durante o plantão, além da
troca mais próxima com os professores, as fa-
mílias poderão tirar dúvidas e aprofundar
questões sobre as aprendizagens dos seus fi-
lhos. Cada família tem 15 minutos de conver-
sa. A pontualidade na chegada e o respeito
pelo tempo com os professores são importan-
tes para não interferir nos horários subse-
quentes. O agendamento pode ser feito na
Secretaria ou por telefone, a partir de 10/9,
próxima segunda-feira.

Sobre as Turmas
Combinados e Desafios
Nas Tribos do mês de agosto, aproveitamos
os momentos de conversa para fazer combi-
nados e traçar desafios a serem cumpridos ao
longo do segundo semestre. O que precisa-
mos melhorar? O que já fazemos e devemos
manter?
Com muita maturidade e argumentação, as
crianças levantaram ideias:
"Precisamos melhorar as conversas parale-
las"; "ter mais concentração quando o profes-
sora explica"; "saber a hora de brincar e a ho-
ra de parar"; "levantar o dedo e esperar a vez
de falar"; "acalmar o corpo"; "convidar os ami-
gos para brincar"; "respeitar os amigos"; "sa-
ber a hora de usar os brinquedos"; "respeitar
as regras da escola e as regras de convivên-
cia"...
Será que conseguiremos cumprir todos os
combinados? Temos muitos desafios pela
frente!

Mulheres na Ciência
Ao pensar sobre nossos interesses e ques-
tões para o projeto deste semestre, a turma
levantou a questão da representatividade de
mulheres na ciência, com a pergunta: "será
que não tem nenhuma mulher que estudou o
corpo humano?"
Nesta semana, Nina (F2T) nos trouxe mais
um de seus famosos discursos manifestando-
-se contra a pouca visibilidade das mulheres
na ciência, em especial das mulheres negras,
e nos trouxe a história de matemáticas que fo-
ram fundamentais para a chegada da humani-
dade à Lua.
A partir desse desejo, a turma conheceu a bio-
grafia de Rita Levi-Montalcini, que ganhou o
Nobel de medicina por suas contribuições à á-
rea da neurologia.

Órgãos Corporais
Nas aulas de Dança das F2, inspiradas pelo
vídeo TED x Amsterdan Humain Brain, no
qual bailarinos formam um cérebro com seus
corpos, as crianças escolheram dois órgãos
estudados em Projeto para fazer o mesmo.
Nos links abaixo é possível assistir ao resulta-
do desse trabalho. Por coincidência, as duas
turmas escolheram representar o coração e os
pulmões.
F2M (1) (link) / F2M (2) (link)
F2T (1) (link) / F2T (2) (link)

Para que Serve o Dinheiro?
A F2M recebeu a visita de Joana, mãe do Mi-
guel Aquino. Ela veio falar sobre dinheiro e e-
conomia.
A turma, que está estudando o sistema mone-

http://www.escolasapereira.com.br/pagina/338/
https://youtu.be/4rxBvPnabt0
https://youtu.be/m1DgQaGuc84
https://youtu.be/V-T3dAiAtzw
https://youtu.be/f2O_Eebyqm4


tário, aproveitou a visita para saber mais so-
bre a origem do dinheiro.
Joana propôs às crianças usar alimentos co-
mo material de troca, ao invés de dinheiro.
Buscando meios de conseguir o que queriam,
elas foram trocando suas mercadorias. Mas
nem todas conseguiam. Aprenderam o concei-
to de escambo e, ao usar dinheiro, cada aluno
pôde escolher mais objetivamente o que gos-
taria de levar. Refletiram e puderam perceber
que o dinheiro surgiu como forma de facilitar
as trocas e, consequentemente, o comércio.
Joana confirmou a informação de que antes
do dinheiro usava-se sal para realizar as tro-
cas por mercadorias, pois o sal, importante
forma de conservar alimentos, era muito raro
e valorizado na época.
Pudemos refletir também sobre como gasta-
mos, guardamos e partilhamos o dinheiro. Ao
dividir, as crianças conheceram um pouco
mais sobre o imposto.
Foi uma manhã muito proveitosa para nossos
estudos. Obrigada pela visita e parceria, Joa-
na.

Para que Serve o Dinheiro?

Quadrinhas Populares
A criançada da F3M aceitou o desafio de criar
quadrinhas rimadas inspiradas nos registros
de Ricardo Azevedo. Compartilhar o momento
da leitura das delicadas poesias foi muito di-
vertido e desvendou talentos.

Vida longa é melhor
Vida curta é pior
Se o assunto é crescer
Viva a vida, pode crer
(Julieta)

Minha cachorra é sapeca
Quando chego em casa faz a festa
Ela ama um carinho
Senta no meu colo como um ninho
(Bernardo)

Ligo a TV e vejo o Come Come
Pego um biscoito pra matar a fome
Depois vêm o Enio e o Beto
Fazendo errado tentando fazer o certo
(Gabriel)

Hugo é meu amigão
Todo dia na escola
a gente brinca de montão
No recreio ou no Pereirão
(Pedro)

Brigadeiros da Juju e da Lala
A Matemática do nosso cotidiano está cada
vez mais presente no dia a dia das crianças.
Dessa vez, as irmãs Julia e Lara Góes com-
partilharam uma atividade deliciosa: "vende-
ram" brigadeiros caseiros para a turma! Antes
de se deliciar, porém, todos precisaram des-
cobrir o valor de cada unidade dos docinhos e,
junto das irmãs, calcular o troco.
Deu trabalho, mas nosso lanche foi especial-
mente gostoso.
Obrigada, Micaela e Pedro. Adoramos!

Brigadeiros da Juju e da Lala

Quadrinhas Populares
O Incrível Mundo da Audição
As F4 estão mergulhando cada vez mais fun-
do no estudo dos sentidos humanos. Para en-
tender a complexidade e a importância da au-
dição na relação dos seres entre si e com o
mundo, as turmas foram convidadas a partici-
par de experiências com a percepção auditiva.
Ouviram músicas de diferentes países; guia-
das por melodias, produziram arte e expressa-
ram emoções; perceberam os sons do ambi-
ente da escola; exercitaram a concentração
na audição, abstraindo a visão.
Depois de muito experimentar, formaram gru-
pos para pesquisar o tema e assistiram a um
vídeo que exigiu ouvidos atentos. Receberam
orientações sobre atitudes de pesquisa e per-
guntas a serem respondidas.
Munidos de notebooks, os alunos localizaram
na escola um cantinho silencioso para assistir
novamente ao vídeo. Com muita atenção, en-
contraram as respostas - nem sempre diretas
- para as perguntas.
Numa segunda etapa, partilharam os traba-
lhos entre os grupos. O resultado será regis-
trado em um texto coletivo, que deverá sinteti-
zar o que foi aprendido.

Deu Liga
Lygia Bojunga, que faz parte do trabalho das
F5 com a Ciranda de Autores Brasileiros, está
sendo importante para ampliar o repertório li-

terário das crianças; mas também para incitar
o imaginário e abordar questões próprias des-
sa fase da vida, limiar entre ser e não ser - tão
- criança.
A Bolsa Amarela, leitura da F5M; e A Casa da
Madrinha, da F5T, nos levaram ao Sítio da
Boa Liga, construído pela autora com o objeti-
vo de ser um espaço cultural.
A estreita interação com a natureza; a conta-
ção de histórias; as rodas de leitura e dramati-
zações de livros; atividades variadas de inter-
pretação de textos; tudo isso leva os alunos
que frequentam o Sítio a perceber o que um li-
vro pode fazer pela imaginação. O espaço
proporciona também oficinas de educação
ambiental e aulas de História e Política utili-
zando o jogo de xadrez.
Nossos alunos conheceram o chão onde flo-
rescem histórias e sonhos semeados pela au-
tora, dos livros às ações sociais que ela reali-
za. Lygia promove a leitura, o encontro com a
natureza e o trabalho criativo com o reaprovei-
tamento de "inutilezas": oficina de papéis reci-
clados e cartões postais feitos de restos de fo-
lhas, raízes e conchas, tudo ofertado pela na-
tureza.
Nesse solo fértil de sonhos, as crianças viven-
ciaram a magia do espaço e das histórias; a
gentileza dos anfitriões. Juntas e misturadas,
as turmas tiveram a oportunidade de desfrutar
da companhia de novos e velhos amigos e,
mais uma vez, serem crianças. Teve até brin-
cadeira de rolar gramado abaixo! Foi mesmo
um passeio encantador.
Obrigada, Boa Liga!

Deu Liga

Aniversários
De 8 a 14 de Setembro
9 Francisco Dias Campos Carvalho  F4M 
9 Pedro M de A Feijó S Berwanger  F7M 
9 Francisco Thomé de Melo Gois  F4T 
10 Clarice Xavier Ferreira de Sa  F9T 
10 Leonardo Albuquerque Cohn  F7M 
11 Nina Guedes Carvalheira de C Pinto  TET 
11 Renata Domingues Maciel  PRO 
11 Clara Galeão Godoy  TFT 
12 Sofia Magalhães de Medina  F1BT 
14 Dora Dahmer Ferreira  TFT 
14 Alice Mófreita Vernot  TAM 
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