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Para Todos
70 Anos no JB
Estamos nos organizando para comemorar os 70 a-
nos da Sá Pereira com uma grande festa no Jardim
Botânico no dia 6/10. As atividades para a Educação
Infantil e F1 acontecerão das 9h às 10h30. Para o
Fundamental I, das 10h30 às 12h. E para o Funda-
mental II, das 12h às 13h30. Música, poesia, histó-
rias, trilhas para observação da natureza, Coral, gin-
cana e muito mais! Nos próximos Informes detalha-
remos a programação, mas queremos que todos co-
loquem o evento na agenda. Ninguém pode faltar!

Liberdade e Segurança
O Papo Aberto que teve como tema Entre Liberdade
e Segurança: a Questão dos Limites na Vida Real e
no Espaço Virtual, com Benilton Bezerra Jr., foi uma
oportunidade preciosa para pais e mestres de nossa
escola. Benilton nos presenteou com uma retrospec-
tiva histórica, trazendo inúmeras referências e rela-
ções com diferentes áreas do conhecimento.
Provocou reflexões importantes sobre a dificuldade
dos pais - e que podemos estender também para
nós, educadores - em suportar o ódio dos filhos/alu-
nos quando colocamos com firmeza os limites ne-
cessários; sobre a dificuldade de lidarmos com frus-
trações, nossas e de nossos filhos, num tempo mar-
cado pela utopia da alegria e do bem estar constan-
te, da juventude eterna e da imortalidade; sobre a
importância de os adultos ocuparem sem culpa o lu-
gar da lei e do limite.
Chamou nossa atenção, em particular, a fala de Be-
nilton sobre a necessidade de o professor recon-
quistar o reconhecimento e a valorização de mestre,
e não a de prestador de serviço que podemos cons-
tatar na atualidade. Um mestre que possa inspirar e
fomentar o pensamento crítico e o desenvolvimento
moral dos alunos.
Destacamos também compreensão de Benilton so-
bre a função da escola: levar o aluno a aprender a
pensar, pesquisar, organizar, criticar, perguntar, re-
fletir, dando voz às crianças e adolescentes, contra-
pondo-se à tendência de simples transmissão de in-
formações e conteúdos que podem ser encontrados
com apenas um toque na internet; e de fazer pre-
sentes no diálogo todas as questões inerentes à
convivência humana, de forma virtual ou presencial.
A escola como espaço de convívio, no qual o exercí-
cio de dizer e ouvir "não" possa favorecer a autono-
mia e a liberdade. Onde a solidariedade e o compro-
misso com o coletivo sejam valores inegociáveis.
Enfim, a contribuição de Benilton foi inestimável e
muito nos ajudará a continuar refletindo sobre ques-
tões fundamentais para a educação contemporânea.
Esperamos vocês no próximo Papo Aberto, dia
10/10, com Carlos Alberto Mattos e o tema Adoles-
cência em Tempos Líquidos.

Avisos EFII
Reunião e Plantão
Reunião de Pais:
F6 - 18/10 (qui) - 19h30
F8 - 18/10 (qui) - 18h
Sugestões de pauta são sempre bem-vindas; enca-
minhem para a Orientação.

Plantão:
F6 e F8 - 27/9 (qui) - 18h
F7 e F9 - 4/10 (qui) - 18h

Inscrições para o Sarau
"Olá! Nós, das F8, convidamos todos os alunos de
F5 até F9 para o Sarau que acontecerá no dia
19/10, das 18h30 às 21h. Para aqueles que não sa-
bem o que é um Sarau, é um evento musical que a-
contece anualmente. Nele os alunos, ex-alunos, pro-
fessores e funcionários podem se inscrever para to-
car algumas músicas, solo ou com um grupo. Cada
um pode inscrever até três músicas, mas a soma da
duração delas não pode ultrapassar dez minutos. As
letras passarão por análise para sabermos se estão
dentro dos limites propostos: as regras estão nos
cartazes colados nas salas. As inscrições acontece-
rão no recreio de Fund. II e vão da próxima segun-
da-feira, dia 17/9, até quinta-feira, 27/9. Até o Sarau
acontecer, as F8 vão dar mais avisos e recados, fi-
quem atentos!"
(Francisco Moraes e Iuri - F8T)

Murais das Eleições
Ao longo de semanas, os estudantes depositaram
numa urna suas dúvidas acerca das eleições. A Co-
ordenação Pedagógica, então, criou murais das elei-
ções para esclarecer essas dúvidas:
Os salários de deputados e senadores; todos os
presidentes da história do país; como se cria ou se
filia a um partido político; como se tira o título de e-
leitor; o que são votos brancos e nulos e sua influên-
cia sobre o resultado das eleições; qual o perfil de
cada candidato, segundo origem, profissão, escolari-
dade, gênero e faixa etária. Dispusemos também in-
fográficos, pequenos textos e quadros esquemáti-
cos.
Nossas principais fontes foram: TRE, Jornal Digital
Nexo, Agência de Jornalismo Investigativo Pública e
Portal Politize!
Convidamos a comunidade escolar para conhecer
os murais distribuídos pelo pátio, pelo brinquedão e
pelos corredores da escola.

Murais das Eleições

Livros em Cartaz
"Oba, adorei esse filme! Vou levar." Foi a frase que
mais se ouviu na Biblioteca na última semana. DVDs
na Biblioteca? Não, livros, mesmo! Em destaque,
histórias que foram transformadas em filmes. Inte-
grando o ambiente, uma televisão que "transmite" li-
vros: Harry Potter, A Fantástica Fábrica de Chocola-
te, Asterix, O Menino no Espelho, Capitães da Areia,
Frankenstein, Assassinato no Expresso do Oriente,
Fahrenheit 451 e tantos outros.

Não perca a exibição, na biblioteca mais próxima de
você.

Livros em Cartaz

Café da Manhã Nordestino
As F7 começaram a estudar, por meio de receitas
culinárias, o modo imperativo em Língua Portugue-
sa. Para dar sabor ao novo estudo, cada estudante
trabalhou em sala uma receita típica nordestina,
com ingredientes e modo de preparo. Estamos dia-
logando com o texto teatral O Auto da
Compadecida, enquanto nos preparamos para um
lanche temático que acompanhe a exibição do filme
inspirado na peça.
Assim, na próxima segunda-feira, 17/9, vamos orga-
nizar uma confraternização com pratos típicos nor-
destinos! Na F7M um café da manhã e na F7T um
almoço.
Sugestões de pratos trabalhados com a F7M: tapio-
ca, banana da terra, pamonha, queijo coalho, milho,
bolo de milho, cuscuz, mugunzá, macaxeira, bolo de
macaxeira, batata-doce, farofa de ovo, suco de caju,
suco de cajá, suco de graviola.
Sugestões de pratos trabalhados com a F7T: tapio-
ca, farofa de banana, farofa de ovo, baião de dois,
acarajé, cuscuz, macaxeira, pirão de leite, paçoca
salgada, bobó de camarão, vatapá, caruru, maria i-
sabel, suco de caju, suco de cajá, suco de graviola.

Avisos Importantes para as F9
Atenção, pais e alunos!
ORT
A inscrição para o processo seletivo do Ensino Mé-
dio acontece até 25/9. Nos dias 18 e 19/9 a escola
não funcionará devido ao feriado judaico. A prova de
seleção será no dia 27/9, quinta-feira, às 15h. Rua
Dona Mariana, 231. Telefone: 2527-0843. Mais in-
formações: (link).
Colégio São Vicente
Está aberta a inscrição para a prova seletiva para o
primeiro ano do Ensino Médio. Os alunos interessa-
dos devem se inscrever até hoje, 14/9. A convivên-
cia será no dia 20/9, quinta-feira às 8h, e só partici-
parão os alunos já inscritos para a seleção. A avalia-
ção está marcada para o dia 20/10, sábado, das 9h
às 13h. O encontro para a apresentação da propos-

http://www.escolasapereira.com.br/arquivos/2018/ORT_InscricaoProvas.pdf


ta pedagógica aos pais de alunos novos será no dia
18/9, terça-feira, às 8h. Para mais informações, en-
trar em contato com a a Secretaria do colégio.
Escola Parque
A avaliação está marcada para o dia 22/9, sábado,
às 8h. A inscrição 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.
 CAP UFRJ 
Os candidatos ao primeiro ano do Ensino Médio fa-
rão as provas de nivelamento de Língua Portuguesa
e Matemática no dia 30/9, domingo. A Prova terá iní-
cio às 9h, com duração total de 4 horas. Para mais
informações, consultem o site.
EDEM
Os pais e alunos interessados em conhecer a pro-
posta pedagógica da EDEM deverão ligar para a Se-
cretaria da escola e agendar um encontro com Cibe-
le Gurgel, orientadora do segmento. O atendimento
poderá ser individual ou em pequenos grupos. A es-
cola fica na rua Gago Coutinho, 14 - Laranjeiras. Te-
lefone: (21) 3235-8080.

Movimento Estudantil
Na próxima terça-feira, às 11h30, as F9 receberão o
fotógrafo José Inácio Parente e a historiadora Esther
Kuperman para um bate-papo sobre o movimento
estudantil e as memórias da ditadura. Trata-se de a-
tividade especial, das aulas de História, para as pes-
quisas do corpo como resistência durante a ditadura
civil-militar brasileira.
No dia, a saída da F9M será às 13h30 e a chegada
da F9T será às 11h20. Ambas as turmas devem tra-
zer um lanche reforçado. Não será autorizada a saí-
da dos estudantes da F9T para almoçar fora da es-
cola após a atividade.

F9M no Museu da Light
Na próxima segunda-feira, 17/9, a F9M visitará o
Museu da Light, no Centro. A atividade contribuirá
para as pesquisas e os estudos sobre fontes de e-
nergia e sua eficiência. O passeio será realizado du-
rante o horário escolar. Os alunos terão aula normal
de Dança. Recomendamos levar um lanche reforça-
do para o passeio.

Sobre as Turmas
Portfólios
No mês de agosto, os alunos das F6, F7 e F8 esti-
veram envolvidos na elaboração de seus portfólios.
Os virtuais foram feitos usando uma ferramenta que
eles já conhecem: o Drive do Google. Cada aluno
preparou três páginas com fotos, título e um breve
relato do processo.
Em seguida, os trabalhos produzidos no primeiro se-
mestre foram arquivados na pasta A3 de cada alu-
no.
Durante as duas etapas, os alunos tiveram liberdade
para criar seus layouts, escolhendo fontes, cores de
fundo, imagens e trabalhos a serem usados. Foram
semanas proveitosas.
Estamos inaugurando o terceiro trimestre com o es-
tudo da ficha O Corpo nas Artes Visuais.

Visita em Dança
Nas aulas de Dança da F7M e da F9M, recebemos
a visita da bailarina e coreógrafa Dani Lima, mãe da
Mia (F7M). Com sua vasta experiência, Dani falou
sobre o processo criativo e a técnica Contato e Im-
provisação, dando início ao nosso trabalho de pes-
quisa para as coreografias da Festa de Encerramen-
to de ambas as turmas.
Agradecemos imensamente a visita e todo o conhe-
cimento compartilhado.

Sarau, Arranjos e Declamação
As aulas de Música das F8 têm sido mais movimen-
tadas do que nunca! As turmas estão cuidando da
organização do Sarau; aproximando-se do conceito
de arranjo musical; e começando a preparar duas
produções para a Festa de Encerramento.
Iniciamos os trabalhos distribuindo as funções e fe-
chando o cronograma para o Sarau. Com as tarefas
organizadas e definidas, pudemos trabalhar o con-
ceito de arranjo na música, partindo da escuta de
várias versões de Coward, de Yael Naim.
Esse breve estudo foi pensado para ampliar os hori-
zontes musicais dos alunos, trazendo ferramentas
tanto para uma apreciação mais completa quanto
para a criação de arranjos mais ricos para diversas
práticas de conjunto.
Começamos a preparar a primeira participação mu-
sical na Festa de Encerramento: a declamação da
versão adaptada do texto Doideira de Amor, de Edu-
ardo Rios. Nesse trabalho poderemos exercitar a
criação de um arranjo coletivo e resgatar o estudo
de técnica vocal, feito no primeiro semestre.

Visita em Dança
Começando os Ensaios
Terminada a produção da parte sonora dos Curtas,
as F9 passam a se preparar para a Festa de Encer-
ramento. Nas próximas aulas de Música, as turmas
vão elaborar e ensaiar três arranjos: A Pele, de Ana
Carolina; O Corpo, de Paulinho Moska; e Tempos
Modernos, de Lulu Santos.
O processo começa definindo entre os alunos os pa-
péis de cantores ou instrumentistas. Os grupos farão
propostas e participarão da criação e regência dos
arranjos.
Conforme os arranjos forem tomando forma, as tur-
mas voltarão a ensaiar completas. Esse trabalho o-
ferece a oportunidade de usar os recursos musicais
trabalhados ao longo de todos os anos e de exerci-
tar a escuta e a autonomia.
Para podermos aproveitar essas aulas da melhor
maneira possível, precisaremos contar com a assi-
duidade e pontualidade de todos, além da dedicação
e do estudo em casa.

Conversa Sobre Drogas
As F9 receberam Gilberta Acselrad, pesquisadora
de Medicina Social e autora de Quem Tem Medo de
Falar Sobre Drogas. O encontro foi marcado por
perguntas dos estudantes sobre o que é droga,
quais são os cuidados com as pessoas em depen-
dência química, entre outras.
Gilberta falou sobre sua experiência com tratamento
de dependentes químicos na França e no Brasil.
Destacou que a dependência química é um proble-
ma de saúde pública e não de polícia; e que, social-
mente, precisamos restabelecer laços de solidarie-
dade e cuidado para ajudar pessoas próximas no
tratamento da dependência.
Ao final, em grupos, os estudantes descreveram o
que seria um mundo ideal, com a presença ou não
das drogas.

A Grande Estreia
No dia 23/9, domingo, às 10h, estreia nosso VI Fes-
tival de Curtas da Sá Pereira. A exibição será no Es-
paço Itaú de Cinema, Praia de Botafogo, 316. Devi-
do à lotação da sala, cada estudante poderá levar
quatro convidados. Preparem-se para atravessar o
tapete vermelho em grande estilo!

Conversa Sobre Drogas

De Todos
O que de Verdade Importa
Roberta Marques, mãe da Luiza (TEM) e da Marina
(F1M), convida todos a assistir O que de Verdade
Importa, primeiro filme com 100% da bilheteria re-
vertida para instituições que combatem o câncer in-
fantil. Roberta é Diretora Executiva do Instituto Desi-
derata, uma das instituições que receberão a renda
arrecadada com o filme no Brasil. Dirigida por Paco
Arango, a obra é dedicada ao ator e diretor norte-a-
mericano Paul Newman, que ajudou milhares de
crianças doentes no mundo inteiro. Arango, além de
ser roteirista, produtor e diretor de cinema, preside
na Espanha a Fundação Aladina, uma entidade que
há mais de dez anos assiste crianças e adolescen-
tes com diagnóstico de câncer e suas famílias. O fil-
me conta a história de um jovem que descobre que
possui o dom da cura. Enquanto tenta entender a
sua nova realidade e tudo o que ela oferece, uma a-
dolescente com câncer terminal inesperadamente
lhe mostra o caminho.
O filme estreia nos cinemas em 27/9. Convide seus
amigos e divulgue. Para crianças e adolescentes
com câncer, sua solidariedade importa muito. Mais
informações na página do Facebook (link).

Aniversários
De 15 a 21 de Setembro
15 Laura Zyngier Tenório  F1M 
15 Ravi Cotta Vidal Leite Ribeiro  F4M 
16 Andre Machado Pereira  PRO 
16 Joaquim Areias Garaffa  TAM 
17 Laura Mazzotti Gomes  F4T 
17 Italo de Souza Marcelino  AUX 
18 Amodini Trindade Pederneiras  F9M 
18 Julia Mautner Palmeira de Paula  F5T 
18 Luísa Toste da Nóbrega  F1BT 
19 Bento Toller Rangel  TAT 
19 Frederico Martins Tucherman  F6T 
19 Manuela Carvalho de Oliveira  F4M 
20 Rosa Marinho Reina  TCT 
20 Liz Mel do Couto Silva Goulart  F9M 
21 Tobias Salles Nascimento Araujo  TGT 
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