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Para Todos
70 Anos - Os Anos 80
Os anos 80 foram marcados pelos Cen-
tros de Interesse, inspirados no educa-
dor belga Ovide Decroly (1871-1932).
Mas já escolhíamos um tema anual pa-
ra ser pesquisado 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 praci-
nha do Largo dos Leões com as Festas
do Barro, do Papel, da Borracha...; Ter-
ra, 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 ines-
quecível com todos os alunos de pri-
meira a quarta série a Ouro Preto! E ou-
tros temas já difíceis de serem recupe-
rados pela memória.
Vivemos muitas festas pedagógicas, ju-
ninas, 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 fes-
tas 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 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 men-
tal e saúde coletiva. O encontro terá co-
mo tema 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 se-
gurança e acompanhar crianças e ado-
lescentes, fora e dentro desse ambien-
te, sem cercear ou invadir a privacida-
de? Quem é você, pai, aluno, professor,
no Facebook ou nos grupos de What-
sapp da escola?
Essas e outras questões terão tempo e
espaço para reflexão coletiva. O evento
acontecerá no dia 11/9, terça-feira, às
18h30, no auditório da Pequena Cruza-
da, Av. Epitácio Pessoa, 4.866.
Festa no Jardim Botânico
Prosseguindo com as comemorações,
estamos preparando uma manhã festi-
va no Jardim Botânico. Show musical,
brincadeiras, caminhadas, atividades
com o corpo, coral, dança, histórias,
gincana... Coloquem na agenda: dia
6/10, sábado, será dia de toda a comu-
nidade 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 Pereira
Passeio da Turma do Cérebro
O passeio da Turma do Cérebro para o
Parque Lage foi remarcado para a pró-
xima terça-feira, 11/9. O lanche será co-
letivo.

Sobre as Turmas
Terra de Carioquinha
Depois de descobrir o significado de
Cabinha, a Turma do Cérebro fez uma

brincadeira para escolher um nome pa-
ra as crianças do Rio de Janeiro. Em
roda, muitos foram sugeridos: Peixinho,
Fofuchinhos, Borboletinhas, entre ou-
tros. A Vanessa contou que quem nas-
ce no Rio é chamado de carioca... En-
tão o vencedor foi Carioquinha.
Aproveitamos a oportunidade para co-
nhecer o músico carioca Waldir Azeve-
do, mestre do cavaquinho e autor do
chorinho Carioquinha. Seguindo a me-
lodia, movimentamos o corpo e fizemos
coreografias.
Hora da História
A leitura de O Mágico de Oz, de L.
Frank Baum, tem embalado os finais de
tarde da Turma da Pupila. A cada dia
um capítulo é revelado e as crianças
estão envolvidas com o enredo e os
personagens, em especial o Homem de
Lata e sua trajetória em busca de um
coração.
Esse momento do dia, além de prazero-
so, tem ajudado a despertar a curiosi-
dade, desenvolver o pensamento e esti-
mular a imaginação das crianças.
Matemática, Frevo e Capoeira
A garotada sabida da Turma da Barriga,
com a ajuda especial das amigas Laura
e Helena, desvendou o mistério do jogo
que a Vanessa nos deu: parafuso, loco-
motiva, tubarão, saci, dobradiça, ferro-
lho e tesoura são nomes de passos do
frevo!
Mas que movimentos são esses? As
crianças elaboraram hipóteses com
seus corpos e fizemos o registro foto-
gráfico. Depois vamos comparar nossos
movimentos com os passos dos dança-
rinos.
O Galo da Madrugada instigou a turma:
qual é o tamanho do Galo? Tem mais
gente nesse bloco do que crianças na
nossa turma? Quantas pessoas desfi-
lam abrindo o carnaval de Recife? São
menores ou maiores que nós? Medimos
a altura das crianças com a fita métrica
e fizemos uma estimativa do número de
foliões do Galo.
Impressionadas com a movimentação
no frevo, as crianças querem saber: co-
mo os dançarinos pulam tão alto? Co-
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mo eles saltam e caem na ponta dos
pés, sem se machucar?
As turma assistiu a um vídeo e as crian-
ças compararam os movimentos da ca-
poeira com os do frevo. Depois conver-
samos sobre a história dessa dança
que está fazendo a criançada "frever"!

Matemática, Frevo e Capoeira
Amigo Novo
A Turma do Esqueleto recebeu um no-
vo amigo. As crianças apresentaram a
ele cada cantinho da escola e, com
brincadeiras, músicas e muita diversão,
acolheram carinhosamente esse espo-
letinha que chegou alegrando nossas
tardes. Seja bem-vindo, Bernardo!
Nossos pequenos entrevistaram adultos
da escola. Com pranchetas, lápis e per-
guntas na ponta da língua, as crianças
perguntavam: qual a cor da sua pele?
Se você pudesse inventar um nome pa-
ra ela, qual seria?
Nossos espertos entrevistadores regis-
traram as respostas e fotografaram ca-
da entrevistado.

Amigo Novo
O que É, o que É?
A Turma da Mão colocou o cérebro pra
trabalhar brincando com adivinhas. O
desafio começou em sala e continuou
em casa, numa pesquisa com a família.
A brincadeira ficou tão divertida, que re-
solvemos selecionar adivinhas enviadas
para a escola e preparar um material:
em duplas, as crianças escreveram e i-
lustraram as adivinhas selecionadas,
confeccionaram cartões e, todas juntas,

prepararam um bilhete para o Primeiro
Ano, convidando-o para um encontro
desafiador. Será que a Turma do Cora-
ção vai adivinhar?
Nesse percurso, a escrita entrou em ce-
na, repleta de diversão e significados.

O que É, o que É?
Jogos e Memória
Para ampliar nossas pesquisas e estu-
dos sobre a memória, recebemos as vi-
sitas da Bel e da Tânia, mães da Alice
Vale. Elas trouxeram jogos de tabuleiro
e desafiaram a memória da criançada.
Formamos grupos de quatro crianças,
que tiveram que exercitar a memória
para chegar ao objetivo de cada jogo.
Foi uma tarde de muita diversão e a-
prendizado. No final, a turma retribuiu a
visita com um desenho das partes do
corpo humano.

Jogos e Memória
Perto e Longe
O livro Zoom, de Istvan Banyai, instigou
a imaginação das crianças das F1 so-
bre as possibilidades e enigmas do o-
lhar. Será que tudo que vemos é o que
parece ser? Como nossos olhos enxer-
gam? O que só conseguimos ver bem
de perto? O que podemos ver de lon-
ge?
Provocados pela história e pelos estu-

dos da visão, os alunos usaram lunetas,
binóculos e lupas para aproximar e am-
pliar objetos e paisagens e passearam
pela escola listando tudo o que conse-
guiam perceber de curioso. Na sala de
ciências, focalizaram os animais; deta-
lhes de pedras miúdas não passaram
despercebidos. Da janela, observaram
o Corcovado pela lupa. Na sala de Ar-
tes, o desafio foi trabalhar a representa-
ção de um objeto, atentando para a re-
lação existente entre sua dimensão real
e a sua reprodução em escalas reduzi-
da e ampliada.
"Eu gostei de observar o Cristo pela lu-
neta, porque eu nunca vi tão de perto
assim, parecia que ele estava na minha
frente!" (Malu)
"Eu gostei muito de ver os grãos de a-
reia com a lupa, parecia que eram pe-
dras grandes." (Francisco)
"Eu gostei que a gente foi ver coisas de
longe, como por exemplo as acerolas
que estavam nascendo no alto da árvo-
re do pátio." (Rosa)
"Eu olhei bem de perto e percebi que ti-
nha uma pegada marcada no piso e a-
cho que era do meu sapato!" (Bernardo
D.)

Perto e Longe

Aniversários
De 8 a 14 de Setembro
9 Francisco Dias C Carvalho  F4M 
9 Pedro M de A F 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 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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