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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 âmbito
do tema 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 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.

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, 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 Educação Infantil e F1:
Turmas do Corpo, do Pé e da Careta
9h - Ponto de Encontro: Espaço de Clarice. Contação
de histórias.
9h40 - Show de música com nossos professores. Local:
Busto Dom João VI.
10h - Brincadeiras com o corpo. Local: Aleia Leônidas
Damásio - Recanto das Mangueiras.
Turmas da Boca, da Cambalhota e do Umbigo
9h - Ponto de Encontro: Aleia Leônidas Damásio - Re-
canto das Mangueiras. Brincadeiras com o corpo.
9h30 - Contação de histórias. Local: Espaço de Clarice.
10h20 - Show de música com nossos professores. Lo-
cal: Busto Dom João VI
Turmas do Cérebro, da Pupila e do Esqueleto
9h - Ponto de Encontro: Região Amazônica. Brincadei-
ras 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 Busto
Dom João VI. Trilha pelo caminho da Mata Atlântica.
9h30 - Brincadeiras com os palhaços Nino e Luí. Local:
Região Amazônica.
10h - Show de música com nossos professores. Local:
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 e Brasão D. João VI.
10h - Brincadeiras com os palhaços Nino e Luí. Local:

Região Amazônica.
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. .

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 Pereira
Doação de Bandejas de Isopor
As crianças da Turma do Esqueleto estão aceitando

doações de bandejas de isopor. Quem puder contribuir
com essas embalagens descartáveis higienizadas, fa-
vor enviar até a próxima sexta-feira, 5/10.

Passeio das F1
Na próxima segunda-feira, 1/10, as Turmas do Cora-
ção, do Movimento e do Amor visitarão o Espaço de Ci-
ência Ecobé. O lanche será coletivo.

Reunião de Pais da F1M
Na próxima quinta-feira, 4/10, às 18h, teremos reunião
de pais da Turma do Coração (F1M).
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 notur-
nas.

Sobre as Turmas
Arte e Movimento
Envolvida com as brincadeiras da nossa cultura popu-
lar, a Turma do Cérebro conheceu obras de Candido
Portinari:Brincadeira de Criança, Menino com Pião...
A meninada conversou sobre as cores, a quantidade de
crianças, as expressões faciais e os movimentos de
corpo representados.
No pátio, as crianças conheceram a capemba - mais u-
ma brincadeira do livro Terra de Cabinha. Foi necessá-
rio usar a força dos pés, das mãos e do bumbum para
escorregar.
Para nossa surpresa, recebemos a visita do Ilan, pai da
Beatriz. Ilan e Beatriz nos mostraram uma linda coleção
de piões. Foi emocionante ver Ilan girar o pião.
Em comemoração aos 70 anos da escola, aproveita-
mos a sala de artes para produzir silhuetas das crian-
ças em posições de brincadeiras variadas.

Último Capítulo
O passeio ao Parque Lage foi muito esperado pela Tur-
ma da Pupila. Estávamos animados e, durante o trajeto
até o parquinho, aguçamos nosso olhar em busca de e-
lementos em forma de coração. Encontramos pedras,
cascas de árvores e descobrimos que muitas das fo-
lhas que íamos encontrando eram de jiboia, uma planta
trepadeira, e das árvores amendoeira e pata-de-vaca.
Quando chegamos ao nosso destino, as crianças brin-
caram, fizeram um lanche gostoso e depois sentaram
para ouvir o tão aguardado último capítulo de O Mágico
de Oz, de L. Frank Baum.
Brincamos de achar a torre da Bruxa Boa do Sul e ima-
ginamos para onde iríamos se estivéssemos usando os
sapatinhos de prata de Dorothy.
Foi uma tarde maravilhosa, que ficará em nossas me-
mórias.

Último Capítulo

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


Riba, pareia!
Com pisadas fortes e rápidas, o Cavalo Marinho, ex-
pressão popular da Zona da Mata de Pernambuco, che-
gou à Turma da Barriga com muito ritmo e irreverência.
As crianças conheceram figuras do folguedo, como o
Capitão Marinho, Mateus, Bastião e Ambrósio, e experi-
mentaram movimentos na Dança dos Arcos e no Tom-
bo do Magúi.
Alguns movimentos fizeram João Daniel lembrar da ca-
poeira. Ele e seu irmão José, da Turma da Mão, fize-
ram uma linda apresentação, que contou com a partici-
pação de outras crianças capoeiristas da nossa turma.
Com a aproximação da comemoração do aniversário
de 70 anos da nossa escola, os preparativos estão a to-
do vapor! As crianças estão se aprofundando no reper-
tório de Ana Maria Moura e, inspiradas no uniforme da
escola e nos movimentos do frevo, a meninada está
preparando uma linda surpresa para a próxima sema-
na.
Riba, pareia!

Riba, pareia!

Arte e Cultura Indígena
Nas imagens trazidas de casa, os pesquisadores da
Turma do Esqueleto observaram a diversidade de ex-
pressões culturais que utilizam a pele como suporte.
As crianças demonstraram encantamento pelas cores,
pelos traços e pelas formas que a arte e a cultura indí-
gena brasileira apresentam. Interessadas no assunto,
vão aprofundar os estudos, assistindo a vídeos e lendo
reportagens, livros científicos e de literatura. Esse ma-
terial servirá também como fonte de inspiração para os
nossos trabalhos.
Está vindo coisa bacana por aí!

Arte e Cultura Indígena

O Olho e a Máquina
Ainda envolvida com a pesquisa sobre os olhos, a Tur-
ma da Mão recebeu a visita do Rodrigo, pai da amiga
Maria Antonia, que tem a fotografia presente no seu tra-
balho com publicidade e, desde que a filha nasceu,
também como hobby.
Rodrigo mostrou sua máquina fotográfica para as crian-
ças, comparou o mecanismo dela com o funcionamento
dos nossos olhos e respondeu a algumas curiosidades
da turma sobre o zoom e o flash.
Ele fotografou a turma em momentos descontraídos e
tirou fotos divertidas das crianças fazendo careta e brin-
cando com ilusão de ótica: um patinho de borracha pró-
ximo à lente parecia um objeto enorme na mão da
criança que estava longe da câmera. A máquina conec-
tada ao computador do Rodrigo permitiu que todos pu-
dessem acompanhar no telão da sala, em tempo real,
as fotos tiradas.
Foi um encontro rico e muito divertido!

Muito Lindo e Cheio de Cor
Em comemoração ao aniversário da escola, as crianças
da Turma da Pele vêm realizando atividades de artes
para enfeitar os espaços que fazem parte da nossa roti-
na. Inspiradas no desenho da camisa do uniforme, fize-
ram as silhuetas dos amigos João Justino e Nina. Na
sala de artes, usando a criatividade, enfeitaram as si-
lhuetas com diferentes materiais. Ainda temos muito
trabalho pela frente, mas podemos dizer que tudo está
ficando "muito lindo e cheio de cor".

Muito Lindo e Cheio de Cor

O Olho e a Máquina
Mil Macacos
Em Uma História com Mil Macacos, de Ruth Rocha, as
crianças conheceram duas figuras muito atrapalhadas:
Zeca Telegrafista e Doutor Quaresma. Eles não se en-
tendiam quando tentavam se comunicar e isso rendeu
muito trabalho para as turmas.
Cada criança recebeu uma apostila para ajudar os per-
sonagens na resolução de alguns problemas. Com ani-
mação, a turma está encarando esse desafio matemáti-
co e ampliando suas hipóteses e conhecimentos.

Mil Macacos

Janelas de Poesia
A Turma do Amor comemora os 70 Anos da Sá Pereira
com poesias para a escola. As crianças alimentam o re-
pertório com Capparelli, Drummond, Vinicius, José
Paulo Paes, Manuel Bandeira e outros poetas igual-
mente encantadores. Nas rodas, o verso anda solto, ar-
rancando sorrisos e vencendo a timidez de ler para os
amigos.
Em visita à Pereira, não deixem de abrir as portas de
seus corações para reparar a beleza das janelas de po-
esia da F1AT.

Dança e Música
Festa e Música
No aniversário de 70 anos da Sá Pereira, estamos tra-
balhando com um repertório musical que entremeou
nossos projetos. São centenas de canções compostas
pela Ana Maria Moura, ex-diretora da escola. Uma boa
parte desse repertório virou disco ou está presente,
classificado por assunto, no nosso site, em
Mural/Músicas (link),
Outra parte está registrada em áudio e ainda na memó-
ria:
"O boitatá, o boitatá vai lá / Que tem alguém que está
querendo a floresta queimar." (Boitatá)
Inspirados em Som da Floresta, fizemos uma atividade
superbacana. Prendemos guizos nos pés e nas mãos,
fomos pisando de mansinho, sem fazer barulho, para
não espantar os animais nem os seres fantásticos (não
é fácil vê-los, mas brincar com eles é muito divertido!),
e viajamos na imaginação.
Andamos de costas como o Curupira, adaptamos a
brincadeira do lenço atrás e brincamos de carapuça a-
trás com o gorro do Saci.
Praticando instrumentos musicais, principalmente o sur-
do, todos mostraram que já pegaram a marcação da
cabeça, no primeiro tempo do compasso da levada da
ciranda, no trabalho com Cirandeira:
"Na ciranda da vida, o que não pode faltar?/Terra, fogo,
água e ar."
No próximo dia 6, todos poderão apreciar canções da
Ana Maria, na festa no Jardim Botânico.
Até lá!

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 UFRJ 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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