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Para Todos
Virada do Milênio
De 2000 a 2009. Quais as lembranças mais significati-
vas? Tempo de amadurecimento, consolidação da nos-
sa proposta pedagógica e do trabalho com projetos. A-
lém do Projeto Institucional escolhido a cada ano com a
participação de toda a comunidade escolar, passamos
a identificar interesses específicos, propondo, no âmbi-
to do tema do Projeto, recortes de estudo e pesquisa a-
linhados com a curiosidade manifestada por cada tur-
ma.
Começamos os anos 2000 refletindo sobre os 500 anos
da chegada dos portugueses ao Brasil e as consequên-
cias desse evento. Os projetos dos anos seguintes pas-
saram por uma grande variedade de temas: ecologia,
direitos humanos, comunicação, mitologias e sonhos,
as Américas, a compreensão da casa como conceito
que se inicia no próprio corpo, perpassa-o e chega ao
planeta, o Rio de Janeiro, o trabalho, o tempo... De to-
dos ficaram memórias de estudos, passeios, festas e
muitos carnavais! Depois de 2003, nosso bloco de rua
nunca mais deixou de desfilar, sempre trazendo a com-
posição de um novo samba-enredo com o tema do Pro-
jeto Institucional, 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 Botânico, espa-
ço público tão especial da nossa cidade. No dia 6/10,
sábado, esperamos por todos! Vamos torcer para ser
um dia lindo mas, em caso de chuva, adiaremos o e-
vento 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 II:
12h - Ponto de Encontro: Busto Dom João VI.
Apresentação do Grupo de Dança de Ex-alunos da Sá
Pereira.
Em seguida: Gincana.
Os estudantes estarão em grupos já organizados previ-
amente na escola. Mas quem quiser participar é só se
juntar a uma das equipes. Os desafios e enigmas serão
resolvidos no arboreto. Cada grupo terá um professor e
um auxiliar acompanhantes.
13h - Sarau de Poesias.
Pode participar ou apenas apreciar. Se quiser decla-
mar, faça sua inscrição com as professoras Júlia ou
Heleine, de Português, que estarão junto ao Busto Dom
João VI. Teremos também a participação de Matheus
Araújo.
O Jardim Botânico - que está na memória de muitos de
nós e na memória da cidade - é um museu vivo, um es-
paço de ciência e pesquisa. Por isso a direção nos pe-

diu para lembrar suas regras aos convidados.
Não pode: patinete, balão, bola, alimentos no arvoredo.
Mas há restaurantes e lanchonetes perto da entrada do
Centro de Visitantes, além da lanchonete dentro do par-
que infantil. No site (link) tem mais informações.
Anotem algumas dicas ou sugestões.
Como se preparar: roupas e calçados confortáveis, gar-
rafinha d'água, uma noite de sono bem dormida e, para
quem precisa, o despertador para não perder a hora!
Informações importantes: nossos funcionários estarão
uniformizados com camiseta azul; pedimos aos alunos
que também usem a camiseta da escola; postaremos a
programação detalhada no site e no Facebook da esco-
la; e enviaremos em papel pelas agendas. Verifiquem
no mapa do Jardim Botânico a localização do ponto de
encontro do seu grupo.
Como chegar: sugerimos o uso de transporte público
ou bicicleta.
Cheguem com 40 minutos de antecedência para pode-
rem comprar os ingressos a tempo de apreciar a expo-
sição Memória da Sá Pereira. Os preços dos ingressos
são: R$15,00 (inteira); R$7,50 (meia). Crianças até 5 a-
nos têm gratuidade.
Não percam! #sapereira70anos

Papo Aberto 3
No próximo Papo Aberto receberemos Carlos Alberto
de Mattos Ferreira, doutor em saúde coletiva e psicólo-
go, para refletirmos sobre as intensas 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 professo-
res podem acompanhar e apoiar os jovens nessa etapa
da vida?
Dia 10/10, quarta-feira, às 18h30, no Auditório da Pe-
quena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa, 4.866 - Lagoa.
Inscrições neste link.

Papo Aberto 3

Renovação de Matrícula
Lembramos que na segunda-feira, dia 1/10, termina o
prazo para a renovação das matrículas. Precisamos
contar com sua colaboração enviando 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 cadastro das
crianças na Secretaria o mais breve possível, para que
possamos dar prioridade. Já estamos organizando a lis-
ta dos que nos visitaram interessados em vaga para
2019. Na próxima sexta-feira, 5/10, iniciaremos a con-
vocação dos alunos novos.
Aos que não continuarão conosco, pedimos que não
deixem de fazer contato com as Orientações ou Dire-
ção 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
possibilidades de pagamento.

Avisos EFII
Reunião e Plantão
Reuniões de Pais:
F6 - 18/10 (qui) - 19h30.
F8 - 18/10 (qui) - 18h.
Sugestões de pauta são sempre bem-vindas; encami-
nhem para a Orientação.
Plantão:
F7 e F9 - 4/10 (qui) - 18h.

Livros Literários para F6
Para o terceiro trimestre de Língua Portuguesa, a ado-
ção de livros para as F6 será feita por meio de uma lis-
ta que contemplará poesia, contos de fadas, mitos, ro-
mance, teatro, narrativas de aventura; e que abordará
temas referentes às culturas grega, iorubá, celta, árabe,
latino-americana, nórdica, entre outras.
Responsabilizando-se pela escolha de sua leitura, cada
estudante poderá refletir sobre o gênero ou tema que
mais o agrada, processo fundamental na formação de
leitores.
Uma pesquisa caprichada sobre os livros da lista au-
mentará as chances de fazer uma escolha acertada.
Nossa seleção tem também a característica de contem-
plar títulos majoritariamente brasileiros, buscando ainda
o equilíbrio entre o número de autores e autoras.
A lista já pode ser encontrada em Para Turmas (link)

Livros para F7
No terceiro trimestre, as F7 mergulharão de vez na po-
esia, buscando conhecer as múltiplas faces desse gê-
nero literário. Faremos uma adoção diversificada, e ca-
da aluno ou aluna escolherá um livro de poesia para ler
de forma autônoma, a fim de investigar e conhecer dife-
rentes autores e modos de fazer poesia.
Adotaremos também uma leitura comum a todos:
Tabacaria, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fer-
nando Pessoa. Afinal, quem melhor do que Fernando
Pessoa e suas pessoas para ilustrar a complexidade e
pluralidade dos sujeitos poéticos?
A lista se encontra no Para Turmas, (link) no nosso si-
te.

Drogas e Vícios
Na próxima segunda-feira, 1/10, às 12h, as F9 recebe-
rão o psiquiatra Marcelo Piquet para uma bate-papo so-
bre drogas e vícios. A atividade faz parte das discus-
sões e pesquisas que estão sendo realizadas nos en-
contros da Tribo e das aulas de Ciências.
O horário de saída da F9M será 13h30 e o horário de
chegada da F9T será 12h. Recomendamos que ambas
as turmas tragam um lanche reforçado. Aguardamos a
presença de todos.

http://www.jbrj.gov.br/
http://bit.ly/papoaberto3
http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1926/
http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1927/


Viagem de Formatura das F9
Na próxima semana, nos dias 2 e 3/10, as F9 pegarão
a estrada rumo a Arraial do Cabo e Saquarema, para a
sua viagem de formatura. No dia 2, às 6h30, nos en-
contraremos na escola para seguir viagem de ônibus.
Recomendamos levar apenas o que é necessário para
a viagem, conforme as orientações dadas por meio de
comunicado entregue durante a semana. No dia 3, às
18h, estaremos de volta à escola. Destacamos que nos
dias 4 e 5/10, quinta e sexta-feira, teremos aula normal
e aguardamos todos os estudantes na escola.

Ensino Médio
Cap UERJ
As inscrições para o primeiro ano do Ensino Médio do
Cap UERJ foram prorrogadas até o dia 15/10. Acesse
o site (link).
Cap UFRJ
A prova do Cap UFRJ será neste domingo, 30/9. Os
portões estarão abertos para chegada dos alunos entre
7h30 e 9h.
Colégio Pedro II
A prova do Pedro II acontecerá no dia 2/12.

Sobre as Turmas
Eleições nas Tribos
Trouxemos a conversa sobre eleições para todas as
Tribos. Não para falar sobre preferências eleitorais,
mas para destacar a seriedade do assunto e a impor-
tância do ato de votar. Relembramos um trecho de uma
reflexão de Herbert de Souza, o Betinho:
"O voto é um ato de cidadania importante. E precisa ser
bem pensado e analisado. É importante ter calma, pois
quando você vota, escolhe alguém que, se eleito, deve-
rá representar todos os seus eleitores. Um deputado,
um governador ou um presidente da República ganham
um mandato da sociedade para trabalhar por essa soci-
edade."
Em algumas turmas foi preciso esclarecer a função de
cada um desses cargos. E em todas havia uma grande
atenção e preocupação com o momento atual. Muitas
incertezas e receios.
Lembramos a necessidade de cada um expressar seus
pontos de vista e também ouvir e respeitar a opinião
dos outros. Afinal, estamos numa sociedade democráti-
ca, em que as opiniões e as ideias são diversas e é as-
sim que vamos nos construindo e aprendendo. Só não
abrimos mão de entender que o momento deve, mais
do que nunca, trazer para a pauta discussões que valo-
rizem e assegurem a todos uma sociedade mais respei-
tosa, íntegra, justa e pacífica.

Eleições nas Tribos

F6 na Floresta
As F6 tiveram a oportunidade de conhecer a unidade
de conservação do Parque Nacional da Tijuca. Inicia-
mos o passeio com a discussão de um conto tupi, do li-
vro A Primeira História do Mundo, de Alberto Mussa.
Falamos sobre a importância da floresta para os povos
indígenas e aproveitamos a narrativa e os personagens
para formar dois grupos: equipe Tamanduá e equipe U-
rubu. Visitamos a exposição do parque e conhecemos
um pouco da história ambiental da Floresta da Tijuca.
Seguimos por uma pequena trilha e realizamos ativida-
des sensoriais e de análise do solo, da vegetação e das
águas do rio, e os processos ecológicos. Por fim, fize-

mos uma divertida caça ao tesouro, com pistas sobre
as relações ecológicas, para encontrar um baú com
gostosuras.

F6 na Floresta

Palhaçaria
As F7 leram O Auto da Compadecida e realizaram ativi-
dades de encenação e discussões sobre os persona-
gens e o texto de Ariano Suassuna.
Um personagem que nos chamou a atenção foi o Pa-
lhaço, que introduz os personagens da peça, faz a pas-
sagem de um ato para o outro e parece ser o único a
saber de tudo.
Para entender um pouco melhor essa figura sempre
presente no circo e às vezes na literatura e no teatro,
convidamos o professor Felipe, de Educação Física. E-
le partilhou conosco seus conhecimentos sobre o as-
sunto e, de quebra, nos apresentou Luí, o palhaço que
ele encena!

Palhaçaria

Futevôlei
As F8 escolheram conhecer melhor o futevôlei. Evitar
que a bola caia, sem usar as mãos, está sendo um
grande desafio. Para evoluir no esporte, estamos trei-
nando muito e pensando no posicionamento do corpo
em relação à bola, para facilitar os movimentos.

Festival de Curtas
Depois de muito trabalho, o VI Festival de Curtas da Sá
Pereira finalmente teve sua estreia. O resultado do pro-
jeto das F9, que integra as disciplinas de Português, Ar-
tes Visuais, Dança, Teatro e Música, foi compartilhado
com as famílias numa verdadeira sessão de cinema. É
um projeto longo e ousado, que requer muita dedicação
e parceria entre os colegas.
Mesmo com todas as dificuldades do processo, a esco-
lha desse projeto no último ano dos estudantes na es-
cola se dá porque congrega linguagens artísticas e sa-
beres de diferentes áreas; favorece o uso de novas tec-
nologias; e abre possibilidades de escolha de funções e
de ampliação de vínculos sociais.
Os filmes já estão disponíveis no nosso site. Aprovei-
tem o fim de semana para assisti-los com seus filhos.
VI Festival de Curtas da Sá Pereira (link)>

Festival de Curtas

Bate-Papo na F9
As F9 receberam um grupo de ex-alunos da escola pa-
ra uma conversa sobre experiências e descobertas no
Ensino Médio, em diferentes escolas.
Foi um encontro descontraído, em que nossos convida-
dos contaram casos e responderam a perguntas. Tí-
nhamos alunos da Edem, do Ceat, do São Vicente, do
Pedro II e do Eleva. Apesar da singularidade de cada
escola e das características de cada aluno, todos afir-
maram que a entrada no Ensino Médio implica tempo
de adaptação e muitas mudanças. Contaram como foi
difícil e desafiador e deram dicas para que esse perío-
do de adaptação aconteça de forma mais gradativa,
tranquila e natural.
Foi muito bom revê-los com sua alegria contagiante,
valorizando suas escolhas e tendo o que viveram na Sá
Pereira como referência e parte importante de sua for-
mação.

Bate-Papo na F9

De Todos
Filme Socialismo
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida todos para a
próxima sessão da Matinê Pedagogias da Imagem, ci-
neclube da Faculdade de Educação da UFRJ, que a-
contecerá na próxima terça-feira, dia 2/10, às 17h, no
campus da Praia Vermelha, Av. Pasteur, 250 - Urca -
Auditório Manoel Maurício/CFCH.
A exibição de Filme Socialismo (Suíça/França, 2010),
de Jean-Luc Godard, será seguida da palestra Contra-
pedagogia da Imagem e Política da Arte, a ser ministra-
da por Jorge Vasconcellos - doutor em Filosofia pela U-
FRJ e professor do Programa de Pós-graduação em
Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade
Federal Fluminense (PPGCA/UFF).
A entrada é franca e condicionada à lotação do espaço.
Confirmação de presença e mais informações (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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