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Para Todos
70 Anos no JB
Estamos nos organizando para comemorar os 70
anos da Sá Pereira com uma grande festa no Jar-
dim Botânico no dia 6/10. As atividades para a E-
ducação 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 natu-
reza, Coral, gincana e muito mais! Nos próximos
Informes detalharemos a programação, mas quere-
mos que todos coloquem o evento na agenda. Nin-
guém pode faltar!

Liberdade e Segurança
O Papo Aberto Entre Liberdade e Segurança: a
Questão dos Limites na Vida Real e no Espaço Vir-
tual, com Benilton Bezerra Jr, foi uma oportunidade
preciosa para pais e mestres de nossa escola. Be-
nilton nos presenteou com uma retrospectiva histó-
rica, trazendo inúmeras referências e relações com
diferentes áreas do conhecimento. Provocou refle-
xões importantes sobre a dificuldade dos pais, que
podemos estender também para nós, educadores,
em suportar o ódio dos filhos/alunos ao colocarmos
com firmeza os limites necessários; sobre a dificul-
dade de lidarmos com frustrações, nossas e de
nossos filhos, num tempo marcado pela utopia da
alegria e do bem estar constante, da juventude e-
terna e da imortalidade; sobre a importância dos a-
dultos ocuparem sem culpa o lugar da lei e do limi-
te, sabendo que eles são constituidores, entre mui-
tas outras questões.
Chamou nossa atenção, em particular, sua fala so-
bre a necessidade do professor reconquistar o re-
conhecimento e a valorização de mestre e não de
prestador de serviço, que podemos constatar na a-
tualidade. Um mestre que possa ser inspirador e
fomentar o pensamento crítico e o desenvolvimen-
to moral de nossos alunos. Destacamos também
sua compreensão sobre a função da escola de le-
var o aluno a aprender a pensar, pesquisar, organi-
zar, criticar, perguntar, refletir, dando voz às crian-
ças e adolescentes, contrapondo-se a tendência
de pura transmissão de informações e conteúdos
que podem ser encontrados num simples toque na
internet; e de fazer presente no diálogo todas as
questões que implicam na convivência humana,
seja 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 liberda-
de. Na qual a solidariedade e o compromisso com
o coletivo sejam valores inegociáveis.
Enfim, sua contribuição foi infinita e muito nos aju-
dará a continuar refletindo sobre questões funda-
mentais na educação contemporânea.
Esperamos vocês no próximo Papo Aberto, dia
10/10, quarta-feira, com Carlos Alberto Mattos, so-
bre Adolescência em Tempos Líquidos.

Avisos Pereira
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 funcio-
nários disponíveis para cuidar das crianças. Por is-
so, não é possível a presença delas durante as
reuniões noturnas.
Turma do Cérebro (TEM) - 20/9 (qui) - 8h
Turma da Pupila (TET) - 20/9 (qui) - 18h
Turma do Amor (F1AT) - 27/9 (qui) - 18h
Turma do Movimento (F1BT) - 27/9 (qui) - 18h
Turma do Coração (F1M) - 4/10 (qui) - 18h

Passeios 
Turma da Pupila - 17/9 (seg) - Parque Lage. O
lanche será coletivo.
Turma da Mão - 20/9 (qui) - Visita à exposição A
Casa Bordada, no Centro Sebrae de Artesanato
Brasileiro (Crab). O lanche será na escola.
Turma da Pele - 20/9 (qui) - Visita à exposição A
Casa Bordada, no Centro Sebrae de Artesanato
Brasileiro (Crab). O lanche será coletivo.

Atividade Turma do Esqueleto
As crianças da Turma do Esqueleto estão levando
para casa, na pasta, uma atividade para ser feita
no final de semana, junto aos seus responsáveis.
Pedimos o retorno desse trabalho até a próxima
terça-feira, 18/9, para que todos possam comparti-
lhar com a turma.

Caixas de Memórias
Estamos enviando pelas crianças da Turma da Pe-
le uma caixa confeccionada por elas para guardar
suas memórias. Pedimos aos responsáveis que a-
judem as crianças a selecionar e colocar dentro
dessa caixa até três objetos que façam parte de
suas memórias, para serem compartilhados com a
turma. Solicitamos também que registrem na agen-
da o que será enviado para a escola.

Sobre as Turmas
História em Libras
A F4T veio visitar a Pereira e contar para as tur-
mas do turno da tarde a história Bruxa, Bruxa, Ve-
nha à Minha Festa. Envolvidas com a pesquisa so-
bre os sentidos, as crianças da Pereirona reconta-
ram a história utilizando a comunicação em Libras.
Nessa experiência enriquecedora para todos, ter-
nura, empatia e acolhimento foram a tônica. Houve
até salva de palmas em libras!

História em Libras

Brincadeiras e Passeio
Com a leitura de Terra de Cabinha, de Gabriela
Romeu, as crianças da Turma do Cérebro conhe-
ceram brincadeiras como capenga, vaquejada, pu-
la-corda e elástico, corrida e brincadeira com fo-

lhas, galhos e terra.
Para esquentar o corpo e vivenciar as brincadeiras
selecionadas, fomos passear no Parque Lage.
"Antes do passeio para o Parque Lage, fizemos u-
ma roda para escolher as brincadeiras do livro que
estamos lendo. Combinamos ficar de pé no chão
para sentir a terra, as pedras e as folhas.
Quando chegamos, lanchamos e começamos a
brincar. Pulamos corda, elástico e corremos atrás
da Caboclinha (personagem imaginária do livro) a-
té a sua caverna. Depois juntamos muitas folhas e
jogamos para cima igual aos cabinhas. No final fi-
zemos força para puxar o amigo na brincadeira de
capenga, em que usamos um papelão. Na hora de
ir embora, estávamos com sede, porque brincamos
muito. Foi muito divertido!"
(Texto coletivo)

Brincadeiras e Passeio

Mão e Coração
Entre tantas descobertas que a Turma da Pupila
tem realizado sobre as funções e características do
coração, uma em especial chamou a atenção das
crianças: o coração de uma pessoa tem aproxima-
damente o tamanho de sua mão fechada. A crian-
çada utilizou as mãos para medir mesas, cadeiras,
portões, vasos de plantas... E procurou pela escola
objetos com o mesmo tamanho de suas mãos fe-
chadas.
Aproveitamos a animação do grupo para fazer uma
atividade de artes, carimbando o punho de cada
criança.

Pé no Frevo
A Turma da Barriga tem experimentado se movi-
mentar ao som do frevo, inspirando-se em vídeos
que temos assistido, com dançarinos de Recife e
Olinda. Como o corpo se movimenta no frevo? Co-
mo o pé se movimenta nesse ritmo acelerado? Co-
mo os dançarinos conseguem fazer tantas coisas
diferentes com os pés? Para matar a curiosidade,
a meninada está conhecendo a anatomia dos pés.
As crianças pintaram lindas aquarelas representan-
do movimentos, adereços e até o Galo da Madru-
gada!
Mas o tempo está passando, o Galo vai seguindo
seu caminho e de longe já ouvimos o som das al-
faias. Será que vem chegando um novo ritmo?
Qual será?

O Museu Nacional Vive!
As crianças da Turma do Esqueleto ainda têm tra-
zido notícias relacionadas ao incêndio do Museu
Nacional. Relataram que o meteorito resistiu e que
os bombeiros encontraram um crânio que pode ser
da Luzia - o fóssil humano mais antigo da América.



Elas demonstram saudade da tarde em que brinca-
ram nos jardins e aprenderam, no museu, obser-
vando o esqueleto da preguiça gigante, crânios de
homens das cavernas, múmias...
Para manter vivas tantas memórias, nossa turma
elaborou um cartaz com fotos dos momentos mais
marcantes da visita. E convida todos para colabo-
rar com fotos e outros registros que desejarem. As-
sim, o Museu Nacional permanecerá em nossas
memórias.

O Museu Nacional Vive!

Pé no Frevo
Como eu Vejo as Coisas?
Retomamos nossa caixa de perguntas e ouvimos
hipóteses dos amigos sobre a anatomia e o funcio-
namento dos olhos. Com o auxilio de lupas, as
crianças da Turma da Mão observaram os olhos
dos amigos e descobriram, pesquisando nos livros
selecionados, os nomes das partes que compõem
o olho.
Na sala de Ciências, manipularam com entusiasmo
uma câmera escura que ajudou a consolidar infor-
mações pesquisadas sobre como se dá a nossa vi-
são. Um experimento com lanterna possibilitou a
observação da alteração da pupila de acordo com
a claridade.
Olhinhos atentos e encantamento diante de tantas
descobertas!

Como eu Vejo as Coisas?

Memória Individual e Coletiva
Inspirada pela história do menino Guilherme Au-
gusto Araújo Fernandes, cada criança da Turma da
Pele confeccionou sua caixa de memórias. Depois

a turma fez uma caixa coletiva. Os pequenos usa-
ram a técnica de empapelamento seguida da pintu-
ra a guache.
Cada criança guardará na sua caixa os objetos sig-
nificativos que a ajudem a contar suas memórias;
na caixa coletiva, o grupo guardará os objetos de
memórias vividas no espaço escolar.

Memória Individual e Coletiva

Olfato
Com a leitura de O Livro dos Sentidos, de Ricardo
de Azevedo, as F1 iniciaram o estudo do olfato.
Cecília reuniu na Biblioteca as turmas do Movimen-
to e do Amor; ambientou o espaço com incenso e
todos ganharam uma tarde animada.
As crianças da Turma do Coração, a princípio, fica-
ram preocupadas, pois pensaram que o cheiro era
de queimado. Conversas sobre o nariz arrancaram
gargalhadas. Afinal, de que fruta era o cheiro que o
incenso exalava? Melancia!
Num desafio olfativo, as crianças identificaram o-
dores de canela, laranja, manjericão... Com entusi-
asmo, registraram em escritos os cheiros agradá-
veis e os desagradáveis.

Olfato

From Head to Toe
A experiência literária nas aulas de Inglês das F1
tem sido com um livro que carrega em seu título o
projeto do ano. Em From Head to Toe, de Eric Car-
le, diversos animais falam sobre suas habilidades
corporais e convidam as crianças a experimentá-
-las.
Temos explorado body parts abilities com muitos
jogos corporais e adivinhas musicais: "I am big, I
have two eyes, I have four long legs, who am I?" "A
camel!" "Can you kick your legs like a donkey?"
"Yes, I can!" "Show me then!".
Tais atividades comunicativas são um convite para
o desenvolvimento espontâneo da língua, que já
pode ser percebido nas interações do dia a dia:
"Teacher, I can turn my neck!" "I can kick my legs!
Você consegue?"
Todo esse aprendizado está sendo registrado tam-
bém em vibrantes aquarelas nos cadernos, no for-
mato "o que é, o que é?" interativo, em que o leitor
é convidado a aguçar sua visão e adivinhar, atra-
vés de uma pequena fresta, qual o animal repre-
sentado.

Nosso próximo passo será incentivar as crianças a
elaborar as próprias riddles para a turma.

From Head to Toe

De Todos
O que de Verdade Importa
Roberta Marques, mãe da Luiza (TEM) e da Mari-
na (F1M), convida todos a assistir O que de Verda-
de Importa, primeiro filme com 100% da bilheteria
revertida para instituições que combatem o câncer
infantil. Roberta é Diretora Executiva do Instituto
Desiderata, uma das instituições que receberão a
renda arrecadada com o filme no Brasil. Dirigida
por Paco Arango, a obra é dedicada ao ator e dire-
tor norte-americano Paul Newman, que ajudou mi-
lhares de crianças doentes no mundo inteiro. Aran-
go, além de ser roteirista, produtor e diretor de ci-
nema, preside na Espanha a Fundação Aladina, u-
ma entidade que há mais de dez anos assiste
crianças e adolescentes com diagnóstico de cân-
cer e suas famílias. O filme conta a história de um
jovem que descobre 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).

Reciclantes em Ação
Flávia, mãe do Rafael (TBM) e da Julia (TFM), indi-
ca a oficina Reciclantes em Ação, de criação de
vestes e adereços com recicláveis, proposta por
Clarice Rito, para crianças a partir de 5 anos. A ofi-
cina acontecerá amanhã, 15/9, das 10h30 às 12h,
no Centro Cultural Solar de Botafogo, Rua General
Polidoro, 180. Mais informações e pré-inscrição:
(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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