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Para Todos
Virada do Milênio
De 2000 a 2009. Quais as lembranças mais sig-
nificativas? Tempo de amadurecimento, consoli-
dação da nossa proposta pedagógica e do traba-
lho com projetos. Além do Projeto Institucional
escolhido a cada ano com a participação de toda
a comunidade escolar, passamos a identificar in-
teresses específicos propondo, no âmbito do te-
ma do Projeto, recortes de estudo e pesquisa ali-
nhados com a curiosidade manifestada por cada
turma.
Começamos os anos 2000 refletindo sobre os
500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil
e as consequências desse evento. Os projetos
dos anos seguintes passaram por uma grande
variedade de temas: ecologia, direitos humanos,
comunicação, mitologias e sonhos, as Américas,
a compreensão da casa como conceito que se i-
nicia no próprio corpo, perpassa-o e chega ao
planeta, o Rio de Janeiro, o trabalho, o tempo...
De todos ficaram memórias de estudos, passei-
os, festas e muitos carnavais! Depois de 2003,
nosso bloco de rua nunca mais deixou de desfi-
lar, sempre trazendo a composição de um novo
samba-enredo com o tema do Projeto Institucio-
nal, motivando os alunos e suas famílias a entrar
em sintonia com o trabalho que iríamos realizar
ao longo do ano.

Virada do Milênio

Dia das Crianças e 70 Anos
É um privilégio comemorar os 70 anos da Escola
Sá Pereira e o Dia das Crianças no Jardim Botâ-
nico, espaço público tão especial da nossa cida-
de. No dia 6/10, sábado, esperamos por todos!
Vamos torcer para ser um dia lindo mas, em ca-
so de chuva, adiaremos o evento para 20/10.
Serão três momentos:
Das 9h às 10h30 - Educação Infantil e Primeiro
Ano.
Das 10h40 às 12h - Ensino Fundamental I.
Das 12h às 13h40 - Ensino Fundamental II.
Programação para o Fundamental I:
10h40 - Ponto de Encontro: Busto Dom João VI -
Apresentação do Coral Infantil da Sá Pereira.
11h - Oficinas (escolha uma e participe com o
seu filho):
F2 e F3
- Contação de histórias africanas, carimbo adin-

kra e brincadeiras com o corpo. Local: Aleia Leô-
nidas Damásio - Recanto das Mangueiras.
- Contação de histórias indígenas e pintura cor-
poral. Local: Região Amazônica.
F4 e F5
- Contação de histórias e produção de poesias.
Local: Espaço de Clarice.
- Contação de histórias e caminhada contempla-
tiva. Local: Cascatinha.
Todas as Faixas etárias
- Contação de histórias e oficina de ioga e corpo.
Local: Espaço de Meditação.
- Brincadeiras com os palhaços Nino e Luí. Lo-
cal: Antiga Fábrica de Pólvora, área de piqueni-
que, ao lado do parquinho infantil.
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.
Por isso a direção nos pediu para lembrar suas
regras aos convidados.
Não pode: patinete, balão, bola, alimentos no ar-
voredo. Mas há restaurantes e lanchonetes perto
da entrada do Centro de Visitantes, além da lan-
chonete dentro do parque infantil. No site (link)
tem mais informações.
Anotem algumas dicas ou sugestões.
Como se preparar: roupas e calçados confortá-
veis, garrafinha d'água, uma noite de sono bem
dormida e, para quem precisa, o despertador pa-
ra não perder a hora!
Informações importantes: nossos funcionários
estarão uniformizados com camiseta azul; pedi-
mos aos alunos que também usem a camiseta
da escola; postaremos a programação detalhada
no site e no Facebook da escola; e enviaremos
em papel pelas agendas. Verifiquem no mapa do
Jardim Botânico a localização do ponto de en-
contro do seu grupo.
Como chegar: sugerimos o uso de transporte pú-
blico ou bicicleta.
Cheguem com 40 minutos de antecedência para
poderem comprar os ingressos a tempo de apre-
ciar a exposição Memória da Sá Pereira. Os pre-
ços dos ingressos são: R$15,00 (inteira); R$7,50
(meia). Crianças até 5 anos têm gratuidade.
Não percam! #sapereira70anos

Renovação de Matrícula
Lembramos que na segunda-feira, dia 1/10, ter-
mina o prazo para a renovação das matrículas.
Precisamos contar com sua colaboração envian-
do o requerimento ou se manifestando em caso
de desistência da vaga, para que possamos nos
organizar para a matrícula dos irmãos e alunos
novos.
Aos que pretendem matricular irmãos mas ainda
não nos procuraram, pedimos que façam o ca-
dastro das crianças na Secretaria o mais breve
possível, para que possamos dar prioridade. Já
estamos organizando a lista dos que nos visita-
ram interessados em vaga para 2019. Na próxi-
ma sexta-feira, 5/10, iniciaremos a convocação
dos alunos novos.
Aos que não continuarão conosco, pedimos que
não deixem de fazer contato com as Orientações

ou Direção da escola.
Nesta semana foram enviados pelo correio e
também por email os boletos para pagamento da
primeira cota, com vencimento para dia 1/10.
Caso o boleto não tenha sido entregue em sua
residência em tempo hábil, entre em contato
com nossa Secretaria para conhecer outras pos-
sibilidades de pagamento.

Papo Aberto 3
No próximo Papo Aberto receberemos Carlos Al-
berto de Mattos Ferreira, doutor em saúde coleti-
va e psicólogo, para refletirmos sobre as inten-
sas transformações na cultura e seus impactos
sobre as subjetividades dos jovens.
O que difere a adolescência contemporânea da
vivida pelas gerações pré-redes sociais? Que
modelos de identificação pessoal e profissional
são possíveis e acessíveis aos jovens de hoje?
Como pais e professores podem acompanhar e
apoiar os jovens nessa etapa da vida?
Dia 10/10, quarta-feira, às 18h30, no Auditório
da Pequena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa,
4.866 - Lagoa.
Inscrições neste link.

Papo Aberto 3

Avisos EFI
Feira Moderna
No dia 27/10, sábado, faremos a Feira Moderna
do Fundamental I. As crianças dividirão com su-
as famílias e com os amigos de outras turmas
um pouco do que estudaram e pesquisaram ao
longo do ano.
F2M, F3M, F4M e F5M - das 9h às 10h.
F2T, F3T, F4T e F5T - das 10h30 às 11h30.

Passeio das F4
As F4 estão imersas no estudo sobre os senti-
dos e, para aguçá-los, faremos um piquenique

http://www.jbrj.gov.br/
http://bit.ly/papoaberto3


sensorial na Floresta da Tijuca, com direito a pés
descalços e degustação com vendas nos olhos.
Seremos guiados por uma equipe de monitores
que estará à nossa espera. Pedimos que as
crianças venham com roupas e calçados confor-
táveis, tragam repelente e também um par de
chinelos identificado com o nome, para ser cal-
çado lá. O lanche será individual e deverá vir a-
comodado em uma bolsa individual.

Reunião de Pais de F4 e F5
Divulgamos as datas e horários das reuniões de
pais. Turmas da manhã às 18h e turmas da tar-
de às 19h30.
F4 - 4/10 (qui).
F5 - 1/10 (seg).

Sobre as Turmas
História da Medicina
Pesquisando a história da Anatomia e da Medici-
na, sempre encontramos informações sobre a
Grécia antiga. Mas lembramos de uma civiliza-
ção muito mais antiga que adquiriu um conheci-
mento de ponta sobre o corpo humano: os Egíp-
cios.
As F2 recolheram informações de variadas fon-
tes e encontraram várias práticas e conhecimen-
tos oriundos da medicina ancestral egípcia e u-
sados até hoje, como as cirurgias, as próteses,
os tratamentos dentários e outros procedimentos
muito conhecidos. Estamos explorando essa his-
tória nos nossos estudos recentes sobre o corpo
e o que há por dentro dele. Devemos muito a es-
sa civilização africana que, há milênios, vem es-
tudando e desvendando os segredos do corpo.

Ilustre Visita
A convite do Rafael, a Fátima, neta de Cecília
Meireles, veio visitar a F3M. Com toda certeza,
nos tornamos mais íntimos de Cecília; as memó-
rias da vida em família e a trajetória da escritora
reconhecida internacionalmente foram ouvidas
pelas crianças com encantamento e muita curio-
sidade.
Fátima nos falou dos momentos em que a avó
criava brincadeiras com os netos: pescarias em
lagos que não existiam, passeios na chuva que
não existia... Muitas aventuras no mundo do faz
de conta!
Foi uma conversa de Ou Isto ou Aquilo: ou ou-
víamos em silêncio as histórias deliciosamente
contadas por Fátima ou fazíamos perguntas so-
bre os encontros de Fátima com Cecília. Não sa-
bíamos o que escolher!

Ilustre Visita

Começando os Preparativos
As F3 começaram os preparativos para a sua
estreia na Feira Moderna. Estamos relembrando
nossos estudos sobre O Corpo e a Arte Popular

e nos organizando em pequenos grupos de pes-
quisa e apresentação, para disparar a monta-
gem desse evento tão esperado. Algumas elabo-
rações já começam a tomar forma.

Começando os Preparativos

Olfato e Memória
Quantas lembranças os cheiros podem nos tra-
zer? A casa da avó, a horta do sítio, as brinca-
deiras, o perfume da flor... A interligação entre
olfato e memória foi experimentada pelas F4, a-
través das caixas olfativas. Manjericão, cebola,
tangerina, chocolate, sabão em pó, em recipien-
tes numerados, foram distribuídos pelos grupos,
que deveriam registrar as memórias evocadas
por cada cheiro e, em seguida, adivinhar o que
estava dentro de cada caixa.
O sabão em pó lembrava roupa; a cebola, pizza
de calabresa; da tangerina vinha o picolé. A me-
ninada nos surpreendeu acertando tudo e revi-
rando seus baús de lembranças.

Olfato e Memória

Medidas de Capacidade
Dando continuidade aos estudos sobre medidas,
as F5 começaram a refletir sobre as medidas de
capacidade. As crianças trouxeram embalagens
e levantaram muitas hipóteses.
Bernardo, Caetano e Nina Regazzi (F5M) escre-
veram um relato da atividade.
"Ao levar garrafas e potes que medem capacida-
de, as crianças das F5 levantaram hipóteses de
quantos ml, l ou g tinha em cada uma. Brinca-
mos de adivinhar quantos copos cabiam em uma
garrafa e depois calculamos se nossas hipóte-
ses estavam certas. Em algumas situações fica-
mos confusos com a diferença entre o que dizia
a embalagem e o que cabia mesmo na garrafa.
Ao conferir, reparamos que não havia o selo do
Inmetro em alguns recipientes e isso poderia ex-
plicar a diferença de ml que percebemos. Depois
discutimos sobre onde cabia mais (em um recipi-
ente fino e alto ou baixo e largo). Passamos a
mesma quantidade de água de um para o outro

e percebemos que, apesar de parecer diferente,
era a mesma quantidade de água. Depois cha-
mamos as crianças de F2 para fazer a mesma
brincadeira. No início, eles não repararam que e-
ra a mesma quantidade, mas depois de um tem-
po chegaram à mesma conclusão que a nossa
turma."

Medidas de Capacidade

De Todos
Filme Socialismo
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida todos
para a próxima sessão da Matinê Pedagogias da
Imagem, cineclube da Faculdade de Educação
da UFRJ, que acontecerá na próxima terça-feira,
dia 2/10, às 17h, no campus UFRJ da Praia Ver-
melha, Av. Pasteur, 250 - Urca - Auditório Mano-
el Maurício/CFCH.
A exibição de Filme Socialismo (Suíça/França,
2010), de Jean-Luc Godard, será seguida da pa-
lestra Contrapedagogia da Imagem e Política da
Arte, a ser ministrada por Jorge Vasconcellos -
doutor em Filosofia pela UFRJ e professor do
Programa de Pós-graduação em Estudos Con-
temporâneos das Artes da Universidade Federal
Fluminense (PPGCA/UFF).
A entrada é franca e condicionada à lotação do
espaço.
Confirmação de presença e mais informa-
ções (link). Blog (link).

Aniversários
De 29/9 a 5/10
Setembro
29 Carolina Grinberg Limoncic  F8T 
29 Violeta Suarez Cabral  F6M 
29 Pedro Andrade Buarque de Macedo  F8T 
30 Manoel Justino Ferreira  AUX 
30 Maya Ávila Boaventura  F1BT 
30 Lara Lazoski Libanio  F8M 
Outubro
1 Luiza Silveira de Melo Gama  F9T 
2 Vanessa Passos da Silva  PRO 
2 Rafael Grand Bressane  F1M 
3 Ana Carolina Gomes Ferreira Fonseca  PRO 
3 Ayme Dornfeld Freitas  F8M 
3 Raquel Silva Simon  PRO 
3 Bruno Kemper Saboia de Albuquerque  F9T 
4 Maria Lopes Vieira Peixoto  F1AT 
4 Sebastião Rosa Nachbin  TFT 
4 Elena Lima Diaz  F8T 
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