
Informe 945 - Pereirinha
Notícias de 28 de setembro de 2018 - Ano XXV
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo –  2538-3231, 4106-0745
Rua Marques, 19 – Humaitá –  2538-3232, 4104-0209 / Rua Martins Ferreira, 61 – Botafogo – 3851-6821
www.escolasapereira.com.br - escola@sapereira.com.br

Para Todos
Virada do Milênio
De 2000 a 2009. Quais as lembranças mais signifi-
cativas? Tempo de amadurecimento, consolidação
da nossa proposta pedagógica e do trabalho com
projetos. Além do Projeto Institucional escolhido a
cada ano com a participação de toda a comunidade
escolar, passamos a identificar interesses específi-
cos, propondo, no âmbito do tema do Projeto, recor-
tes de estudo e pesquisa alinhados com a curiosi-
dade 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 inicia no próprio cor-
po, perpassa-o e chega ao planeta, o Rio de Janei-
ro, o trabalho, o tempo... De todos ficaram memó-
rias de estudos, passeios, festas e muitos carna-
vais! Depois de 2003, nosso bloco de rua nunca
mais deixou de desfilar, sempre trazendo a compo-
sição de um novo samba-enredo com o tema do
Projeto Institucional, motivando os alunos e suas fa-
mílias a entrar em sintonia com o trabalho que iría-
mos realizar ao longo do ano.

Virada do Milênio

Dia da Criança e 70 Anos
É um privilégio comemorar os 70 anos da Escola Sá
Pereira e o Dia das Crianças no Jardim Botânico,
espaço público tão especial da nossa cidade. No di-
a 6/10, sábado, esperamos por todos! Vamos torcer
para ser um dia lindo mas, em caso de chuva, adia-
remos o evento para 20/10.
Serão três momentos:
Das 9h às 10h30 - Educação Infantil e Primeiro A-
no.
Das 10h40 às 12h - Ensino Fundamental I.
Das 12h às 13h40 - Ensino Fundamental II.
Programação para Educação Infantil e F1:
Turmas do Corpo, do Pé e da Careta
9h - Ponto de Encontro: Espaço de Clarice. Conta-
ção de histórias.
9h40 - Show de música com nossos professores.
Local: Busto Dom João VI.
10h - Brincadeiras com o corpo. Local: Aleia Leôni-
das Damásio - Recanto das Mangueiras.
Turmas da Boca, da Cambalhota e do Umbigo
9h - Ponto de Encontro: Aleia Leônidas Damásio -
Recanto das Mangueiras. Brincadeiras com o cor-
po.

9h30 - Contação de histórias. Local: Espaço de Cla-
rice.
10h20 - Show de música com nossos professores.
Local: Busto Dom João VI
Turmas do Cérebro, da Pupila e do Esqueleto
9h - Ponto de Encontro: Região Amazônica. Brinca-
deiras com os palhaços Nino e Luí.
9h20 - Show de música com nossos professores.
Local: Busto Dom João VI.
10h - Trilha pelo caminho da Mata Atlântica. Local:
Cascatinha ao lado do Busto Dom João VI.
Turmas da Mão, da Pele e da Barriga
9h - Ponto de Encontro: Cascatinha ao lado do Bus-
to Dom João VI. Trilha pelo caminho da Mata Atlân-
tica.
9h30 - Brincadeiras com os palhaços Nino e Luí.
Local: Região Amazônica.
10h - Show de música com nossos professores. Lo-
cal: Busto Dom João VI.
Turmas do Coração, do Movimento e do Amor
9h - Ponto de Encontro: Busto Dom João VI. Show
de música com nossos professores.
9h30 - Trilha pelo caminho da Mata Atlântica. Local:
Cascatinha ao lado do Busto Dom João VI.
10h - Brincadeiras com os palhaços Nino e Luí. Lo-
cal: Região Amazônica.
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 dire-
ção nos pediu para lembrar suas regras aos convi-
dados.
Não pode: patinete, balão, bola, alimentos no arvo-
redo. Mas há restaurantes e lanchonetes perto da
entrada do Centro de Visitantes, além da lanchone-
te dentro do parque infantil. No site (link) tem mais
informações.
Anotem algumas dicas ou sugestões.
Como se preparar: roupas e calçados confortáveis,
garrafinha d'água, uma noite de sono bem dormida
e, para quem precisa, o despertador para não per-
der a hora!
Informações importantes: nossos funcionários esta-
rão uniformizados com camiseta azul; pedimos 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 encontro do seu grupo.
Como chegar: sugerimos o uso de transporte públi-
co ou bicicleta.
Cheguem com 40 minutos de antecedência para
poderem comprar os ingressos a tempo de apreciar
a exposição Memória da Sá Pereira. Os preços dos
ingressos são: R$15,00 (inteira); R$7,50 (meia).
Crianças até 5 anos têm gratuidade.
Não percam! #sapereira70anos

Papo Aberto 3
No próximo Papo Aberto receberemos Carlos Alber-
to de Mattos Ferreira, doutor em saúde coletiva e
psicólogo, para refletirmos sobre as intensas trans-
formações na cultura e seus impactos sobre as sub-
jetividades 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 acompa-
nhar 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 - La-
goa.
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. Precisa-
mos contar com sua colaboração enviando o reque-
rimento 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 or-
ganizando a lista dos que nos visitaram interessa-
dos em vaga para 2019. Na próxima 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 tam-
bém por email os boletos para pagamento da pri-
meira 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 Secre-
taria para conhecer outras possibilidades de paga-
mento.

Sobre as Turmas
Água e Tinta
As crianças da Turma do Corpo conheceram novas
maneiras de brincar com água. Após a experiência
com gelo, trouxemos para o pátio bacias com água
morna, sentimos sua temperatura em nossas mãos
e usamos conchas, peneiras e funis para mexer.
Num outro momento, observamos que a água pura
não tem cor ou cheiro. Aproveitamos para ver o que
acontecia quando misturávamos água com tinta
guache de diferentes cores, o que provocou grande
surpresa nos pequenos. Depois, todos se divertiram
balançando, equilibrando e rolando as garrafas on-

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


de fizemos as misturas.
Utilizamos água, também, para pintar com aquarela
e nanquim. As crianças se surpreenderam ao ob-
servar os pingos de nanquim, que fizeram com con-
ta-gotas, e vendo a tinta se espalhar pelo papel mo-
lhado.
Há muita brincadeira por vir com esse elemento na-
tural tão importante para nossa vida!

Água e Tinta

Água e Jornal
Dando continuidade ao projeto da Turma do Pé, so-
bre o corpo e as brincadeiras com os elementos da
natureza, as crianças confeccionaram barquinhos
de jornal, que serão utilizados em uma brincadeira
com água.
Para dar ainda mais significado à atividade, os pe-
quenos conheceram O Jornal, de Patricia Auerbach.
Nessa história, um menino imagina diversas possi-
bilidades de brincadeiras feitas com um pedaço de
jornal.
Qual será a brincadeira que nossas crianças farão
com esses barquinhos? O resultado desta invenção
será publicado em nosso próximo Informe.
Aguardem!

Literatura de Cordel
A Turma da Careta conheceu a literatura de cordel.
Observamos, manuseamos e lemos Saci Pererê, O
Caso do Cachorro Perdido e ABC do Corpo Huma-
no. Este último possibilitou a aproximação com o te-
ma do Projeto Institucional. Em suas rimas, autor fa-
la de crânio, tronco, veias, articulações...
As crianças observaram as imagens das capas e,
assim, nos aproximamos da xilogravura.
Conhecemos a obra do artista J. Borges, e a turma
ficou encantadas! Aproveitamos para elaborar nos-
sas xilogravuras usando placas de isopor, papel e
tinta. Foi uma experiência rica e interessante.
Os trabalhos foram para o mural. Venham ver!

Literatura de Cordel

Luiz Gonzaga
Para alimentar nossas pesquisas sobre o forró, as
crianças da Turma da Boca ouviram Luiz Lua, de

Lucília Garcez e Jô Oliveira. Com a história, os pe-
quenos conheceram Luiz Gonzaga, sua relação
com a música, aprenderam o nome da cidade de
Pernambuco onde ele nasceu, ouviram fatos de sua
infância. Identificamos, no mapa do Brasil, a região
Nordeste, onde o forró teve origem.
Ao observar a foto do Lua, nos inspiramos para um
trabalho de arte. Ouvimos Asa Branca e dançamos
em duplas, explorando novos passos e movimenta-
ções corporais.

Luiz Gonzaga

Mudanças no Corpo
A Turma da Cambalhota convidou a Carol, mãe da
amiga Marina, para ajudar na confecção da roupa
da nossa boneca Emília. Carol nos falou sobre o
trabalho da costureira e sobre a concentração ne-
cessária para que saia tudo certinho. Começou cor-
tando o tecido para o vestido; enfiou a linha no bu-
raquinho da agulha e, aos poucos, foi surgindo a
roupinha da nossa boneca. Nossa Emília nasceu e
conversamos sobre o momento de nascer. Como e-
ra o nosso corpo? O que mudou? E quando ficamos
mais velhos, continua mudando? As crianças logo
se lembraram da Dona Benta:
"A Dona Benta é um pouquinho velha." (Miguel A.)
"Ela tem cabelo branquinho." (Miguel J.)
"Ela anda devagar." (Rafaela)
"Quando a gente fica muito velhinho, o esqueleto fi-
ca muito grande e os ossos não são tão bons para
correr." (Miguel J.)
"Os ossos não ficam tão fortes." (Max)
"A pele da dona Benta é um pouquinho clara e um
pouquinho escura." (Rafaela)
Assim, vamos nos relacionando com essa senhora
tão amorosa e acolhedora, e nos envolvendo com
as pesquisas sobre o corpo e a literatura.

Mudanças no Corpo

Meu Pé e o Pé do Curupira
As crianças da Turma do Umbigo estão a todo va-
por com as leituras que envolvem o corpo. A alegria
em compartilhar histórias sobre o Saci e o Curupira
contribui para as nossas pesquisas acerca desses i-
lustres "seres da natureza". Neste embalo, aprovei-
tamos para ouvir a história Doze Lendas Brasileiras,
de Clarice Lispector. Atentos, ouvimos a lenda do
danadinho do Curupira e, inspirados em seus pés
virados pra trás, perguntamos às crianças: qual se-
ria o tamanho dos pés do Curupira. E dos seus?
Quanto você calça? Como podemos medir os nos-
sos pés?
"Podemos pegar uma lã e passar em volta do pé."
(Vicente L.)

"Medir com uma fita métrica." (Maria V.)
"A gente pode pegar uma lã e colocar no dedão até
o calcanhar." (Gael)
Diante de tantas ideias sobre como descobrir os ta-
manhos dos pés das crianças, acatamos sugestões
e usamos lã para medir. Comparamos os tamanhos
dos pedaços de lã e as crianças comunicaram suas
ideias matemáticas, hipóteses...
Por exemplo: uma criança mais alta tem pés maio-
res. E resultados encontrados em situações-proble-
ma envolvendo medidas. Aprender matemática é
um processo contínuo de abstração, no qual as
crianças atribuem significados e estabelecem rela-
ções com base nas observações, experiências e a-
ções que fazem, desde cedo, sobre elementos do
seu ambiente físico e sociocultural.

Meu Pé e o Pé do Curupira

De Todos
Filme Socialismo
Gabriel Cid, pai da Clarice (TEM), convida todos pa-
ra a próxima sessão da Matinê Pedagogias da Ima-
gem, cineclube da Faculdade de Educação da U-
FRJ, que acontecerá na próxima terça-feira, dia
2/10, às 17h, no campus da Praia Vermelha, Av.
Pasteur, 250 - Urca - Auditório Manoel Maurício/CF-
CH.
A exibição de Filme Socialismo (Suíça/França,
2010), de Jean-Luc Godard, será seguida da pales-
tra 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 Contemporâneos das
Artes da Universidade Federal Fluminense (PPG-
CA/UFF).
A entrada é franca e condicionada à lotação do es-
paço.
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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