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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 esco-
lhíamos um tema anual para ser pesquisa-
do por toda a escola. 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 comemorou a
chegada da Primavera no Parque Lage;
Gente Diferente, que se desdobrou na pu-
blicação 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 difí-
ceis de serem recuperados pela memória.
Vivemos muitas festas pedagógicas, juni-
nas, colônias de férias no Sítio São João.
Mais precioso, porém, é o acervo musical
deixado por Ana Moura. Para cada Centro
de Interesse, uma série de composições
infantis que renderam festas lindas e per-
manecem no repertório afetivo de profes-
sores 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 es-
cola, preparamos uma série de eventos.
Convidamos vocês para o segundo Papo
Aberto, que será conduzido pelo Dr. Benil-
ton Bezerra Jr., psicanalista e psiquiatra,
com experiência nas áreas de psicanálise,
psiquiatria, saúde mental e saúde coletiva.
O encontro terá como tema Entre Liberda-
de e Segurança: a Questão dos Limites na
Vida Real e no Espaço Virtual.

Qual o valor do limite 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 acompa-
nhar crianças e adolescentes, fora e den-
tro 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 es-
paço para reflexão coletiva. O evento a-
contecerá 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, es-
tamos preparando uma manhã festiva no
Jardim Botânico. Show musical, brincadei-
ras, caminhadas, atividades com o corpo,
coral, dança, histórias, gincana... Colo-
quem 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 crian-
ças e os tantos anos de nossa escola dedi-
cados à educação.

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
A presença das famílias é muito importante
para que, juntos, possamos acompanhar
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 notur-
nas.
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
Jogo da Memória do Corpo
As crianças da Turma do Corpo vêm parti-
cipando da reorganização do cotidiano e
refletindo sobre suas ações e as maneiras
de lidar com seus pares. Esse movimento

social é um desafio para os pequenos, que
estão começando a reconhecer e respeitar
o espaço e o tempo do outro, seus desejos
e necessidades.
Aproveitando esse processo, produzimos
um jogo da memória com fotos das crian-
ças da turma. O jogo foi recebido com ale-
gria e empolgação. A apreensão das re-
gras é mais um desafio para os pequenos.
Nesse primeiro momento, todos jogaram
juntos na sala de artes, para conhecer o
material.

Jogo da Memória do Corpo

Corpo, Arte e Brincadeira
Brincadeiras envolvendo os elementos da
natureza vêm ganhado novos contornos e
despertando muito interesse nas crianças
da Turma do Pé. Em uma conversa des-
contraída, resgatamos aprendizagens,
conversamos sobre nossas descobertas,
nosso corpo e nossas sensações quando
estamos em contato com a natureza.
Perguntamos às crianças: o que tem na
natureza? Como podemos brincar na natu-
reza? O que nós já fizemos com os ele-
mentos naturais e o que descobrimos so-
bre eles? O que nosso corpo sentiu em
contato com esses elementos? As crianças
revelaram suas descobertas e fizeram as-
sociações entre o tema de pesquisa da tur-
ma e suas vivências e experiências cotidia-
nas.
"A argila fica na planta e a gente brinca de
leão na floresta... Minha mão ficou quenti-
nha com a água morna." (Bento)
"A gente encontra planta na floresta. E no
sítio da vovó Cici eu sinto frio." (Luísa)
"Na natureza tem Saci." (Teresa)
"Tem minhoca." (Bernardo)
"Eu vi dinossauro no gelo. Na natureza
tem papagaio." (Alice S.)
"A gente fez tinta de gelo." (Laura)
"A gente se sentiu melhor com a água
quente. O gelo fica frio." (Olívia G.)
"Na neve eu sinto frio." (Beatriz)
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"Quando eu vejo neve eu vou de chapéu,
luva, bota e cachecol." (Nuno)
Para incrementar ainda mais nossa pes-
quisa, manuseamos argila, fizemos dese-
nho com areia na caixa de luz utilizando as
mãos e as pontinhas dos dedos, e brinca-
mos com pedras, folhas, gravetos, semen-
tes, flores secas, entre outros elementos.
A atividade resultou em lindos trabalhos
compostos por todos esses materiais ex-
plorados.

Corpo, Arte e Brincadeira

Samba por Todo Lado
A Turma da Careta recebeu a visita da Ma-
riah, que trouxe seu tamborim para contri-
buir com nossas pesquisas sobre samba e
movimentação corporal. Fizemos uma roda
de samba, observamos os diferentes ins-
trumentos e dirigimos nossa escuta para o
som que cada um produz.
Mariah lançou um desafio: sambar na velo-
cidade com que ela tocava o tamborim.
Percebemos como nossos corpos, princi-
palmente nossos pés, se movimentavam e,
com atenção, alternamos entre sambar rá-
pido e bem devagar. Usamos também as
mãos para dançar e manusear os instru-
mentos, sentindo e explorando as possibili-
dades de cada um.
Depois, propusemos um bingo de instru-
mentos do samba. Tinha cavaquinho, a-
gogô, caxixi, tamborim, pandeiro e muitos
outros. Com esse jogo divertido, a turma
praticou a Matemática e se mostrou muito
sabida em relação ao samba.

Samba por Todo Lado

Arte e Sensações no Samba
Envolvida com as pesquisas em torno do
samba, a Turma da Boca fez uma pintura
de observação de Pierrot e os Sambistas,

de Heitor dos Prazeres. Com capricho e
concentração, as crianças se empenharam
na composição, passo a passo, exploran-
do diferentes materiais.
Experimentamos também as possibilida-
des e sensações corporais que o samba
nos provoca. Ao som do primeiro samba
gravado - Pelo Telefone, de Donga -, os
pequenos descreveram suas percepções:
"Eu mexi o pescoço." (Lia)
"Eu mexi tudo. Me senti na aula da Rena-
ta. Meu coração bateu forte igual ao surdo
que a gente tocou no Museu." (Maria)
"Sambei com o pé." (Tomás F.)
"Eu senti meu corpo muito agitado." (Santi-
ago)
"Dancei a música Pelo Telefone, do Don-
ga, que minha mãe me mostrou no celular
dela." (Guilherme)
"Mexi as mãos e meu coração bateu deva-
gar." (Flora)
"Eu senti minha cabeça." (Bela)
"Mexi as mãos." (Benjamin B.)

Arte e Sensações no Samba

Caixa de Costura
A personagem Emília continua encantando
a Turma da Cambalhota. A empolgação é
tanta, que decidimos fazer nossa caixa de
costura e criar a nossa boneca. Pegamos
a caixa que já existe na Pereirinha e ob-
servamos o que tinha dentro: linhas colori-
das, agulhas, botões e retalhos.
Inspirados, separamos um pedaço grande
de tecido para começar a pensar no jeito
de fazer a nossa Emília. Como será o cor-
po dela? Que partes colocaremos? E por
dentro, o que vai ter? Na conversa, algu-
mas constatações:
"É um tecido que a gente usa para costu-
rar. A Emília é feita dele." (Miguel J)
"Pano é tecido e é para fazer algumas coi-
sas." (Rafaela)
"Meu short é de um tecido que estica." (Mi-
guel A)
Entre linhas e agulhas, nossa Emília vem
surgindo, costurando o projeto de pesquisa
da turma.

Capoeira com Paolo
"A Turma do Umbigo recebeu a visita do
Paolo. Ele veio ensinar capoeira para a
nossa turma. Ele contou a história da rai-

nha, da sua tataravó e sobre o povo dela
que estava sofrendo. E por isso ela foi pa-
ra a floresta pensar numa solução para
salvar o seu povo. Ela encontrou o sapo, o
leão, o jacaré, a cobra, o caranguejo e co-
meçou a imitar todos os movimentos dos
bichos e por último ela encontrou o Saci.
Depois nós fizemos o vento, brincamos de
capoeira, imitando os movimentos dos ani-
mais, e a cocorinha. Também tocamos os
instrumentos reco-reco, tambor, pandeiro,
caxixi, agogô e o berimbau. No final brinca-
mos de pega-pega Saci. Gostamos muito
da visita do Paolo e queremos muito que
ele volte aqui."
(Texto coletivo)
Depois de tanta animação com a visita do
Paolo, capoeirista e auxiliar da F9M, de-
mos uma pausa para apreciar o livro Mitos
- O Folclore do Mestre André, de Marcelo
Xavier, trazido pela amiga Maria V.
As crianças adoraram conhecer um pouco
mais do nosso folclore, em especial sobre
o Saci.

Capoeira com Paolo

Caixa de Costura
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 C 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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