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Para Todos
70 Anos - Os Anos 80
Os anos 80 foram marcados pelos Centros de Interesse, inspira-
dos no educador belga Ovide Decroly (1871-1932). Mas já esco-
lhíamos um tema anual para ser pesquisado por toda a escola.
Assim, vivemos Cor, Forma, Ritmo e Som, que nos rendeu o pri-
meiro desfile do bloco de carnaval da Sá Pereira; Os Materiais,
que nos levou para a pracinha do Largo dos Leões com as Fes-
tas do Barro, do Papel, da Borracha...; Terra, Fogo, Água e Ar,
que comemorou 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 inesquecí-
vel com todos os alunos de primeira a quarta série a Ouro Preto!
E outros temas já difíceis de serem recuperados pela memória.
Vivemos muitas festas pedagógicas, juninas, colônias de férias
no Sítio São João. Mais precioso, porém, é o acervo musical dei-
xado por Ana Moura. Para cada Centro de Interesse, uma série
de composições infantis que renderam festas lindas e permane-
cem no repertório afetivo de professores e alunos da Sá Pereira.
As músicas encontram-se no mural do nosso site para quem qui-
ser apreciar (link).

70 Anos - Os Anos 80

Papo Aberto 2
Para comemorar os 70 anos de nossa escola, preparamos uma
série de eventos. Convidamos vocês para o segundo Papo Aber-
to, que será conduzido pelo Dr. Benilton Bezerra Jr., psicanalista
e psiquiatra, com experiência nas áreas de psicanálise, psiquia-
tria, saúde mental e saúde coletiva. O encontro terá como tema
Entre Liberdade e Segurança: a Questão dos Limites na Vida Re-
al e no Espaço Virtual.
Qual o valor do limite na constituição da subjetividade humana?
Como estabelecer limites sem ser coercitivo? Como pensar a di-
ferença 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 ambi-
ente, sem cercear ou invadir a privacidade? Quem é você, pai, a-
luno, professor, no Facebook ou nos grupos de Whatsapp da es-

cola?
Essas e outras questões terão tempo e espaço para reflexão co-
letiva. 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, estamos preparando uma
manhã festiva no Jardim Botânico. Show musical, brincadeiras,
caminhadas, atividades com o corpo, coral, dança, histórias, gin-
cana... Coloquem na agenda: dia 6/10, sábado, será dia de toda
a comunidade Sá Pereira se encontrar nesse espaço tão especial
de nossa cidade para festejar o dia das crianças e os tantos anos
de nossa escola dedicados à educação.

Avisos EFII
Eleições
Como divulgado no último Informe, dispusemos uma urna para os
alunos depositarem cédulas informando quais são os temas de
seu interesse sobre as eleições.
"Quem vota?" "Quem faz as leis?" "Por que crianças e adolescen-
tes não votam?" "Como começa um partido?" "Quem são os can-
didatos?"
Foram muitas perguntas, que nos orientarão a produzir murais in-
formativos para esclarecer dúvidas e ampliar as possibilidades de
discussão e entendimento do processo eleitoral.

Leitura nas F6
Na segunda quinzena de setembro começaremos a leitura de
Billy Elliot, de Melvin Burgess, da editora Richmond, level 1.
Pedimos que providenciem o livro para iniciarmos a leitura com-
partilhada ainda este mês.

Conversa Sobre Drogas
Quem tem medo de falar sobre drogas? Na próxima segunda-fei-
ra, 10/9, às 11h30, as F9 receberão a pesquisadora Gilberta Ac-
selrad para uma conversa sobre proibição e legalização das dro-
gas e como o tema poderia ser abordado nas escolas.
Trata-se de atividade especial, das aulas de Ciências e da Tribo,
para as pesquisas sobre os efeitos das drogas sobre o corpo e a
sociedade.
No dia, a saída da F9M será às 13h30 e a chegada da F9T será
às 11h20. Ambas as turmas devem trazer um lanche reforçado.
Não será autorizada a saída dos estudantes da F9T para almoçar
fora da escola após a atividade.

Avisos Importantes para as F9
Atenção, pais e alunos!

Colégio São Vicente
Está aberta a inscrição para a prova seletiva para o primeiro ano
do Ensino Médio. Os alunos interessados devem se inscrever até
o dia 15/9. A convivência será no dia 20/9, quinta-feira, e só parti-
ciparão os alunos já inscritos para a seleção. A avaliação está
marcada para o dia 20/10, sábado, das 9h às 13h. O encontro pa-
ra 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.
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Escola Parque
A avaliação está marcada para o dia 22/9, sábado, às 8h. A ins-
crição 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 pedagógica para o Ensi-
no Médio será realizada no dia 12/9, às 18h30, no Qi de Botafo-
go. Os alunos da Sá Pereira têm acesso direto ao Qi, podendo o
aluno ser matriculado a qualquer tempo. A prova diagnóstica, ne-
cessária, pode ser agendada em uma das datas disponíveis. Será
oferecido desconto de 20% na anuidade para os alunos da Sá
Pereira.
EDEM
Os pais e alunos interessados em conhecer a proposta pedagógi-
ca da EDEM deverão ligar para a Secretaria da escola e agendar
um encontro com Cibele Gurgel, orientadora do segmento. O a-
tendimento poderá ser individual ou em pequenos grupos. A es-
cola fica na rua Gago Coutinho, 14 - Laranjeiras. Telefone: (21)
3235-8080.

F9T no Museu da Light
Na próxima terça-feira, 11/9, a F9T visitará o Museu da Light, no
Centro. A atividade contribuirá para as pesquisas e os estudos
sobre fontes de energia e sua eficiência.
Como precisaremos estar no museu às 13h, pedimos que os es-
tudantes cheguem na escola às 12h. Recomendamos levar um
lanche reforçado para o passeio.

Sobre as Turmas
Meditar para Aprender
Nas Tribos de F6, conversamos sobre a importância da prática da
meditação, seja na escola ou em outro lugar qualquer, e experi-
mentamos variados exercícios. Trouxemos "Meditar para Apren-
der", da revista Pátio, reportagem que aborda pesquisas realiza-
das em universidades e escolas demonstrando os benefícios des-
sa prática no ambiente escolar.
As pesquisas comprovaram que a meditação pode proporcionar
melhora da atenção e da concentração; reduzir a agitação, a an-
siedade e o estresse; aumentar a autoconfiança; evitar bullying;
ativar a imaginação e a criatividade, entre outros benefícios.
E nós, que significados atribuímos a esse momento? Por que ele
é importante? Ouvimos as opiniões dos alunos. Estamos experi-
mentando diferentes práticas de meditação e vamos percebendo
que sentidos elas nos despertam.

A Dança Através do Tempo
Dando início ao processo de criação da Festa de Encerramento,
as F6 estão pesquisando estilos de dança de diferentes épocas.
O vídeo Séulo XX - Moda, Dança e Estilo nos fez pensar no papel
da dança e do corpo ao longo das décadas.
Conhecemos o charleston, dança vigorosa da década de 20. Nas
próximas semanas veremos rock/twist, disco, hippie, hip hop, en-
tre outros.

Carolina Maria de Jesus
Durante o Apoio de Português, os alunos de F8 e F9 trabalharam
com trechos de Quarto de Despejo, diário de Carolina Maria de
Jesus. Uma das atividades foi a adaptação do texto para o gêne-
ro HQ, e os trabalhos ficaram muito interessantes.
Para valorizar a escritora e também a produção dos alunos, mon-
tamos um mural com informações a respeito da obra, trechos do
diário literário da aluna Yasmin (F9M), trechos do cordel de Jarid

Arraes em homenagem à autora e as HQs.

A Dança Através do Tempo
Finalização das Leituras
As F8 e F9 entregaram seus diários de leitura. Alguns alunos ain-
da estão finalizando a leitura dos livros escolhidos para o segun-
do trimestre. Em breve combinaremos nossa leitura coletiva do
terceiro trimestre. As F9 lerão um romance que mistura os gêne-
ros memória e autobiografia, observando o período da ditadura
militar brasileira. As F8 lerão um romance autobiográfico de dar
frio na espinha.
Aguardem!

O Ensino Médio se Aproxima
As F9 estão reunindo informações e agendamentos para a transi-
ção ao Ensino Médio. Têm acontecido e ainda poderão aconte-
cer: manhãs de convivência; informações sobre datas de inscri-
ções e avaliações; visitas de coordenadores de escolas para con-
versas e apresentações de propostas pedagógicas, durante as
Tribos.
Organizamos também uma reunião de pais na qual recebemos
pais de ex-alunos que vivenciaram, junto aos filhos, esse momen-
to. Conversamos sobre as experiências das famílias e dos jovens
nesse novo segmento e nas escolas escolhidas.
Sabemos que é um momento muito importante. Pais e alunos vi-
venciam uma hora de escolhas e decisões que devem ser toma-
das levando em conta as características de cada estudante e os
valores construídos, pautados na formação de indivíduos críticos,
sensíveis e desejosos de aprender, transformar e realizar.

Aniversários
De 8 a 14 de Setembro
9 Francisco Dias Campos Carvalho  F4M 
9 Pedro Matos de Almeida Feijó Sampaio 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 Campos 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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