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Para Todos
70 anos - Anos 90
Durante a década de 90, mantendo o compromisso de
formação permanente de nossa equipe, contribuições
de outros teóricos e pesquisadores da educação e de
outras áreas do conhecimento foram influenciando e
transformando nosso trabalho. As pesquisas de Piaget
e de seus colaboradores deram-nos suporte para a
compreensão do processo de pensar, elaborar e
transformar o conhecimento. A Pedagogia de Proje-
tos, de Josette Jolibert; os Projetos de Trabalho, de
Fernando Hernández e Montserrat Ventura; o Enfoque
Globalizador, de Antoni Zabala, inspiraram nossa pro-
posta de estudo e pesquisa através de projetos.
Paulo Freire, Freinet e Vygotsky fizeram com que, gra-
dativamente, buscássemos uma escola mais contextu-
alizada do ponto de vista histórico e social, mais com-
prometida com a construção democrática, de modo a
valorizar ainda mais a voz dos alunos e incentivar sua
participação em eventos que marcaram nossa história.
Assim, nos envolvemos com a Campanha Contra a
Fome, do Betinho; estivemos presentes no evento
Terra e Democracia; na Eco 92, realizamos nossa Pri-
meira Gincana da Cidadania, na Lagoa; e comemora-
mos, em 1998, os 50 anos de nossa escola, com um
ciclo de mesas-redondas sobre Arte e Educação, fes-
tas de ex-alunos e pais e festa para os alunos com di-
reito a bola e bolo!

É Festa!
Vamos comemorar o Dia das Crianças e nossos 70 a-
nos numa linda festa no dia 6/10, sábado, no Jardim
Botânico, e torcer para ser um dia lindo para brincar,
cantar, dançar, contemplar a natureza e passear jun-
tos. Em caso de chuva, adiaremos o evento para o dia
20/10.
No Fundamental I, a programação começará às 10h30
com apresentação especial do Coral de alunos da F4
e F5. Depois teremos diversas atividades pelo parque:
trilha, ioga, pintura corporal, malabares, poesia, in-
cluindo também contações de histórias.
Como o Jardim Botânico - que está na memória de
muitos de nós e na memória da cidade - é um museu
vivo, um espaço de ciência e pesquisa, a direção nos
pediu para lembrar suas regras aos convidados.
Não pode: patinete, balão, bola, alimentos no arvore-
do. Mas há restaurantes e lanchonetes perto da entra-
da do Centro de Visitantes, além da lanchonete dentro
do parque infantil. No site (link) tem mais informa-
ções.
Anotem algumas dicas ou sugestões.
Como se preparar: roupas e calçados confortáveis,
garrafinha d'água, canga, uma noite de sono bem dor-
mida e, para quem precisa, o despertador para não
perder a hora.
Informações: nossos funcionários estarão uniformiza-
dos com camiseta azul; no Facebook da escola, pos-
taremos a programação detalhada; e enviaremos em
papel pelas agendas. Verifiquem no mapa do Jardim
Botânico recebido o ponto de encontro do seu grupo
para planejar o percurso.
Como chegar: sugerimos o uso de transporte público
ou bicicleta.
Educação Infantil e F1 - das 9h às 10h30.
Fundamental I - das 10h30 às 12h.
Fundamental II - das 12h às 13h30.
Cheguem com 40 minutos de antecedência para po-
derem comprar os ingressos a tempo de apreciar a
exposição Memória da Sá Pereira no corredor cultural.
Os preços dos ingressos são: R$15,00 (inteira);

R$7,50 (meia). Crianças até 5 anos têm gratuidade.
Não percam! #sapereira70anos

Renovação de Matrículas 2019
Enviamos hoje por nossos alunos os documentos para
a renovação de matrícula. Agradecemos a parceria na
educação de seus filhos e esperamos poder mantê-la
no próximo ano. Para nós a confirmação de perma-
nência representa a valorização e o reconhecimento
de um trabalho que desenvolvemos com amor e com-
prometimento. Por isso a receberemos com muita ale-
gria.
Pedimos sua colaboração no sentido de observar o
prazo para a devolução até o dia 1/10.
Seu posicionamento, caso não vá permanecer na es-
cola, também é importante para podermos nos organi-
zar e planejar o próximo ano.
No caso de dúvida, por qualquer motivo, pedimos que
não deixe de entrar em contato com as orientadoras.
O período para renovação será de 24/9 a 1/10.

Boletos Bancários
A partir do mês de novembro, o emissor dos boletos
bancários passará a ser o Banco Bradesco. Para pa-
gamentos relativos ao mês de novembro, os boletos já
foram encaminhados pelos correios. Caso seja neces-
sário emitir uma segunda via, entrem em contato com
a Secretaria da escola por telefone (2538-3231) ou
por email (secretaria@sapereira.com.br).

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 funcioná-
rios disponíveis para cuidar das crianças. Por isso,
não é possível a presença delas durante as reuniões
noturnas.
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 Esqueleto e Pupila
Turma da Pupila - 24/9 (seg) - Parque Lage (remar-
cado). O lanche será coletivo.
Turma do Esqueleto - 27/9 (qui) - Visita à exposição
A Casa Bordada, no Crab. O lanche será coletivo.

Sobre as Turmas
Corpo que Pula e Roda
As crianças da Turma do Cérebro movimentaram o
corpo nas brincadeiras de pular corda e soltar pião,
selecionadas do livro Terra de Cabinha.
No pátio, pulamos corda, contamos e registramos no
placar a quantidade de saltos dados. No salão, obser-
vamos o girar de alguns tipos de piões e dançamos ao
som da cantiga popular Roda Pião. Brincamos com
bambolês, buscando outras formas de nos movimen-
tar. No final das brincadeiras, conversamos sobre o
que sentimos antes e depois de brincar.
Convidamos o Manu para contar como foi sua infância
no sertão da Paraíba. Além das historias de moleque,
ele trouxe um pião e demonstrou sua habilidade. Ma-
nu é craque do pião! Foi muito legal esse encontro.

Visita na Turma da Pupila
Receber visitas é um prazer! As crianças da Turma da

Pupila pensaram coletivamente em um texto para con-
tar tudo o que aconteceu nessa tarde tão bacana:
"A Turma da Pupila recebeu a visita da Tânia, mãe da
nossa amiga Zoé. Ela é bióloga e veio nos contar so-
bre o sangue. Ela disse que no sangue existem os
glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas
e também um pouco de água. Os glóbulos vermelhos
levam o oxigênio e dão cor ao sangue; os brancos de-
fendem o nosso corpo das doenças, vírus, bactérias; e
as plaquetas não deixam o sangue sair do corpo e fa-
zem as casquinhas dos machucados.
A Tânia também trouxe um microscópio para a gente
ver o sangue de pertinho. O sangue estava aumenta-
do mil vezes! Nós fizemos uma artéria com sangue de
brincadeira e usamos uma mangueira, água, pérolas,
paetês e vidrilhos, que parecem granulados. Nós ama-
mos esse dia porque pudemos ver o sangue no mi-
croscópio e fazer uma artéria de brincadeira.
Um beijo, um abraço e tchau."

Visita na Turma da Pupila

Corpo que Pula e Roda
Nossos Corpos em Movimento
Além de felicidade, um dos sentimentos que as crian-
ças da Turma da Barriga disseram sentir durante nos-
sas pesquisas corporais, a dança pode trazer inúme-
ros benefícios.
Pesquisando a anatomia do pé, descobrimos que, a-
lém dos sistemas ósseo e muscular, temos as articula-
ções, muito importantes para nos movimentar; e refle-
timos sobre os diversos movimentos que temos feito
ao dançar: torcer, girar, flexionar, estender, saltar...
Com esses e outros movimentos, seguimos em frente,
já começando a sentir no corpo novos ritmos. Quais
serão?

Amiga Nova
A Turma do Esqueleto recebeu uma nova amiga. As
crianças apresentaram a ela os espaços da escola e,
com cantoria, brincadeira e muita diversão, acolheram
carinhosamente essa doce menina que chegou pra a-
nimar ainda mais as nossas tardes. Seja bem-vinda, I-
sabela!
Nossos pesquisadores estão trazendo imagens da pe-
le como suporte para a representação de manifesta-

http://www.jbrj.gov.br/


ções culturais. Indianos, africanos e índios brasileiros
surgiram em imagens trazidas de casa pelas crianças.
Tatuagens e pinturas corporais, carregadas de signifi-
cado, foram comentadas. Os pequenos trouxeram
também fotos de mães gravidas com suas barrigas
pintadas.
De agora em diante aprofundaremos nossas pesqui-
sas sobre a pele como morada, afeto, cultura e arte.

Amiga Nova

Nossos Corpos em Movimento
A Casa Bordada
A Turma da Mão e a turma da Cambalhota, da Pereiri-
nha, visitaram a exposição A Casa Bordada, no Crab.
As crianças participaram de uma oficina inspirada na
técnica da xilogravura e seguiram para a exposição.
Na sala Memória do Bordado, apreciaram objetos e
bordados cheios de histórias e viram linhas, agulhas e
dedal.
Ao entrar na Casa Bordada, aguçaram o olhar e se
encantaram com a beleza e os detalhes de cada cô-
modo. Lupas ajudaram a ver melhor, ampliando o que
apreciávamos.

A Casa Bordada

Memória Afetiva
A Turma da Pele recebeu mais uma visita: Alice Gra-
nato, mãe do amigo Valente, veio compartilhar com as
crianças suas lembranças e algumas obras de seu
pai, Ivald Granato.
Com encanto e alegria, as crianças se envolveram
com gravuras que representavam figuras humanas,
flores e outros elementos da natureza. Alice mostrou
também a série Heads, que Ivald produziu inspirado
no rosto do avô.
Cada criança recebeu a silhueta desse rosto e regis-
trou as próprias lembranças. Foi um encontro emocio-
nante. Além de conhecermos um pouco da obra de I-
vald, relembramos o dia em que o próprio artista visi-
tou nossa escola, quando o Valente era pequenino.
Obrigada pelo carinho!

Cheirinho de Bolo
A Turma do Coração usou o olfato para descobrir os

ingredientes do bolo que iria preparar. Com o sentido
bem apurado, as crianças iam acertando os ingredien-
tes. E se surpreenderam ao descobrir que o bolo seria
de goiabada.
Enquanto o bolo crescia no forno, a turma se dedicava
a registrar a atividade no caderno de Projeto.
Com muita euforia, as crianças provaram e aprovaram
a empreitada culinária. Mas... será que elas usaram a-
penas o olfato para provar o bolo? Quem se arrisca a
adivinhar o próximo sentido a ser estudado?

Cheirinho de Bolo

Memória Afetiva
Olhar de Fotógrafo
As Turmas do Amor e do Movimento receberam a visi-
ta do fotógrafo e artista plástico Marcos Bonisson, ir-
mão da Renata, secretária da Pereira. Ele trouxe me-
mórias de sua infância e contou como uma visita ao
Museu Nacional de Belas Artes e a apreciação de
Narciso, de Caravaggio, e Batalha de Avaí, de Pedro
Américo, o impressionaram e despertaram sua paixão
pela fotografia.
Marcos mostrou suas fotos da série Arpoador, que
nos instigou a refletir sobre a relação entre entre nos-
sos sentidos, a máquina fotográfica, a atitude e o olhar
do fotógrafo.
Os relatos envolveram a criançada de forma muito a-
fetuosa e poética. E despertaram muitas ideias sobre
nossos objetos de pesquisa.
Ficamos muito agradecidos pela visita, Bonisson!

Olhar de Fotógrafo

De Todos
Ioga Crianças e Adolescentes
Lena Viegas, orientadora da Educação Inclusiva na
Sá Pereira, desenvolve um trabalho de ioga no Espa-
ço Ananda Yoga MG, na rua Humaitá, 170, e convida
os interessados para uma aula experimental. De for-

ma lúdica, com brincadeiras, jogos e histórias, as
crianças conhecerão essa prática milenar, que ajuda a
conectar corpo e mente, trazendo equilíbrio, tranquili-
dade, concentração e confiança.
Enquanto estão nas posturas, o pensamento se aquie-
ta e as emoções se acalmam. Crianças e adolescen-
tes se permitem parar por algum tempo e perceber su-
a respiração, observar-se e vivenciar sentimentos de
paz e bem-estar, que levam para todas as situações
da vida.
Inscrições e mais informações: 99819-9080 ou vie-
gas_lena@yahoo.com.br.

Meu Corpo É Político
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida todos para
a próxima sessão da Matinê Pedagogias da Imagem,
que acontecerá na próxima terça-feira, dia 25/9, às
10h, no campus UFRJ da Praia Vermelha, Av. Pas-
teur, 250 - Urca - Auditório Manoel Maurício/CFCH. A
exibição de Meu Corpo É Político (Brasil, 2017) será
seguida de conversa com Alice Riff, diretora do filme
(em videoconferência), e com Barbara Pires, douto-
randa em Antropologia Social pelo Museu Nacional
(PPGAS/MN/UFRJ), pesquisadora do Núcleo de Estu-
dos em Corpos, Gêneros e Sexualidades (NuSex) e
da Liga Acadêmica Brasileira de Estudos em Interse-
xualidade (LABEI).
O projeto privilegia a relação entre cinema e pensa-
mento, procurando instigar o público a refletir, com os
filmes, sobre questões que eles suscitam e reverbe-
ram. A sessão conta com o apoio da Videocamp. A
entrada é franca e condicionada à lotação do espaço.
Confirmação de presença e mais informações
(link). Blog (link).

Fake News
Simone Intrator, mãe do Rodrigo Juppa (F7T), e Moni-
ca Chaves, mãe do Vítor Medeiros, ex-aluno da esco-
la, oferecem o curso Fake News: Como Navegar em
um Ambiente de Desinformação. O curso pretende
mostrar como avaliar criticamente o conteúdo das mí-
dias, como acessar informações em fontes confiáveis
e como criar um compromisso com a disseminação de
informações nas redes sociais de forma ética e res-
ponsável.
De 2 a 4 de outubro, das 19h às 21h, na Estação Net
Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52. Investimen-
to: R$270,00. Inscrição: cursos@ebcine.com.br.
Mais informações (link)

Aniversários
De 22 a 28 de Setembro
22 Cecilia Vila Maior Teixeira  F7T 
23 Renata Regazzi Avelleira Teixeira  PRO 
23 Malu Vidal Pessoa  F1BT 
23 Julieta Arruda Varoni de Castro  F8M 
24 Beni Abulafia Lerner  F3M 
24 Leo Quevedo Morena  F2M 
24 Thiago Lima Bôdas  F7T 
24 Maria Touma de Cerqueira Campos  TGM 
24 Rosa Thomé de Melo Gois  F1BT 
24 Alice Simon Duque Estrada de Barros  TAT 
25 Thiago Vinicius Marynower Camara Py  F4M 
27 Bento Guilhon Astúa de Moraes  TBM 
27 Nicolas Nicolai de Souza Tenius  F9M 
27 Beatriz Miziara Rocha  F2M 
27 Luiza da Costa Marques Netto  TEM 
28 Cristiane Oliveira V Motta Rodrigues  PRO 
28 Filipa Kessler Nacinovic  F1M 
28 Fernanda Faria Pereira  AUX 
28 Pedro Daumas Porto Oliveira Ferrão  TCT 
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