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Para Todos
70 Anos no JB
Estamos nos organizando para comemorar os 70 anos da Sá Pereira com uma gran-
de 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
Fundamental II, das 12h às 13h30. Música, poesia, histórias, trilhas para observação
da natureza, Coral, gincana e muito mais! Nos próximos Informes detalharemos a
programação, mas queremos que todos coloquem o evento na agenda. Ninguém po-
de faltar!

Liberdade e Segurança
O Papo Aberto que teve como tema Entre Liberdade e Segurança: a Questão dos Li-
mites na Vida Real e no Espaço Virtual, com Benilton Bezerra Jr., foi uma oportuni-
dade preciosa para pais e mestres de nossa escola. Benilton nos presenteou com u-
ma retrospectiva histórica, trazendo inúmeras referências e relações com diferentes
áreas do conhecimento.
Provocou reflexões importantes sobre a dificuldade dos pais - e que podemos esten-
der também para nós, educadores - em suportar o ódio dos filhos/alunos quando co-
locamos com firmeza os limites necessários; sobre a dificuldade de lidarmos com
frustrações, nossas e de nossos filhos, num tempo marcado pela utopia da alegria e
do bem estar constante, da juventude eterna e da imortalidade; sobre a importância
de os adultos ocuparem sem culpa o lugar da lei e do limite.
Chamou nossa atenção, em particular, a fala de Benilton sobre a necessidade de o
professor reconquistar o reconhecimento e a valorização de mestre, e não a de pres-
tador de serviço que podemos constatar na atualidade. Um mestre que possa inspi-
rar e fomentar o pensamento crítico e o desenvolvimento moral dos alunos.
Destacamos também compreensão de Benilton sobre a função da escola: levar o a-
luno a aprender a pensar, pesquisar, organizar, criticar, perguntar, refletir, dando voz
às crianças e adolescentes, contrapondo-se à tendência de simples transmissão de
informações e conteúdos que podem ser encontrados com apenas um toque na in-
ternet; e de fazer presentes no diálogo todas as questões inerentes à convivência hu-
mana, de forma virtual ou presencial.
A escola como espaço de convívio, no qual o exercício de dizer e ouvir "não" possa
favorecer a autonomia e a liberdade. Onde a solidariedade e o compromisso com o
coletivo sejam valores inegociáveis.
Enfim, a contribuição de Benilton foi inestimável e muito nos ajudará a continuar re-
fletindo sobre questões fundamentais para a educação contemporânea.
Esperamos vocês no próximo Papo Aberto, dia 10/10, com Carlos Alberto Mattos e o
tema Adolescência em Tempos Líquidos.

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 temos funcionários disponíveis para cuidar das
crianças. Por isso, não é possível a presença delas durante as reuniões noturnas.
Turma da Cambalhota (TCM) - 20/9 (qui) - 18h
Turma do Umbigo (TCT) - 20/9 (qui) - 18h

Passeios
Visita à exposição A Casa Bordada, no Centro Sebrae de Artesanato Brasileiro
(Crab). O lanche será coletivo.
Turma do Umbigo - 18/9 (ter)
Turma da Cambalhota - 20/9 (qui)

Sobre as Turmas
O Corpo e a Terra
Com o projeto Corpo e Natureza, a cada semana um elemento natural vem sendo in-
troduzido à rotina da Turma do Corpo e apresentado nos espaços da escola, sob di-
ferentes propostas. Depois das pedras, folhas e areia, a turma experimentou o conta-
to com a terra.
Utilizamos esse elemento tão atraente para pisar, sentir a textura, tocar e amassar
com as mãos, brincar e colar. Que delícia! A terra esteve presente também em brin-
cadeiras de casinha com colheres e panelas; estrada com carrinhos; e composições
com folhas secas e pinturas.
As crianças acolheram, de forma alegre e envolvente, cada uma das atividades e su-
as variadas possibilidades .

Pés na Terra
A Turma do Pé foi surpreendida com uma arrumação diferente no pátio de trás da
escola: o fogão e a geladeira da sala de jogos estavam perto do escorrega e cerca-
dos de bacias e tabuleiros com terra e utensílios de cozinha. A criançada logo se en-
volveu em mais uma brincadeira, utilizando todo seu repertório lúdico e criador. Olivia
G. logo afirmou: "A terra pinta a nossa mão, ela é molhada!" Entre prazer e estranhe-
za, as crianças tiveram diferentes sensações no contato do corpo com a terra.
Aproveitamos esse envolvimento para novas conversas e experimentações, mistu-
rando terra com água e, depois, pintando tudo com tinta guache, fazendo surgirem
diferentes composições.
Na arte de brincar as crianças vivenciam momentos importantes, que incluem a a-
prendizagem e a interação com o outro, fortalecendo vínculos e compartilhando idei-
as, preferências, experiências de vida e muito mais.

Pés na Terra

O Corpo e a Terra
Caça ao Tesouro
A Turma da Careta participou de uma animada e dasafiadora brincadeira de caça ao
tesouro. Foi preciso ter muita atenção e concentração para encontrar as pistas es-
condidas pela escola. Cada pista continha desafios corporais que deveríamos cum-
prir para avançarmos na busca, como andar com passos bem lentos ou sambar de u-
ma sala para a outra.
Fomos encontrando fotos de instrumentos que não costumam estar presentes nas
rodas de samba: triângulo, zabumba, sanfona...
Em que ritmos esses instrumentos são usados? Muito envolvidas com as pesquisas
sobre a música e as danças, as crianças conheceram o forró. Escutamos o som de
cada instrumento, atentamos para as diferenças entre o samba e o forró, escutamos
um trio forrozeiro e conhecemos sua movimentação corporal. Experimentamos dan-
çar em par, percebendo o corpo do amigo e como, juntinhos, podemos dançar esse



ritmo tão animado.

Caça ao Tesouro

Tamborim com Raquel
A Turma da Boca recebeu a visita da Raquel, professora da Turma do Umbigo. Ela
veio contribuir com as nossas pesquisas sobre o samba e sua relação com o corpo.
Raquel trouxe o tamborim e lançou um desafio: pintar com as mãos, seguindo o ritmo
das batidas. Atentas ao toque da baqueta, as crianças experimentaram as sensa-
ções provocadas pelo contato da tinta com as mãos, explorando diferentes movimen-
tações.
Além dessa divertida atividade, a turma se empenhou em um desenho de observa-
ção de outros instrumentos musicais característicos do samba, como surdo, ganzá,
tantam, pandeiro e agogô.
O resultado está exposto na Secretaria da Pereirinha.

Tamborim com Raquel

Quanto Medimos?
A Turma da Cambalhota está confeccionando sua boneca Emília. Antes de começar
a produção, observamos o tamanho do pano que tínhamos e traçamos nele a silhue-
ta da nossa boneca. Para complementar nossas conversas, conhecemos o livro
Pequena Grande Tina, de Patricia Auerbach. Nessa divertida história, as crianças
tentaram adivinhar a altura da personagem e comparar com a deles. Nós somos mai-
ores ou menores que a Tina? E a nossa Emília, vai ser maior ou menor? Começa-
mos a costurar utilizando lã e agulha e finalizamos preenchendo com retalhos de te-
cido. Assim, exploramos noções matemáticas de tamanho.

Costurando o Saci
As crianças da Turma do Umbigo ouviram com atenção a história Exercícios de Ser
Criança, de Manoel de Barros. Observando a ilustração, perceberam que as imagens
eram lindos bordados.
No embalo da conversa, a turma lembrou da famosa boneca de pano, Emília, perso-
nagem do Sítio do Picapau Amarelo, costurada pela tia Anastácia. Quando as crian-
ças souberam que a Turma da Cambalhota estava costurando uma Emília, todos ti-
veram a mesma ideia: vamos costurar o Saci! Nesse exercício, encontramos seme-
lhanças e diferenças entre os corpos dos personagens de Monteiro Lobato.

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 revertida para institui-
ções que combatem o câncer infantil. Roberta é Diretora Executiva do Instituto Desi-
derata, uma das instituições que receberão a renda arrecadada com o filme no Bra-
sil. Dirigida por Paco Arango, a obra é dedicada ao ator e diretor norte-americano

Paul Newman, que ajudou milhares de crianças doentes no mundo inteiro. Arango, a-
lém 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 adolescentes com
diagnóstico de câncer e suas famílias. O filme conta a história de um jovem que des-
cobre que possui o dom da cura. Enquanto tenta entender a sua nova realidade e tu-
do o que ela oferece, uma adolescente 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).

Quanto Medimos?

Costurando o Saci

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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