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Para Todos
Dia da Criança e 70 Anos
É um privilégio comemorar os 70 anos da Es-
cola Sá Pereira e o Dia das Crianças no Jardim
Botânico, espaço público tão especial da nossa
cidade. Amanhã, sábado, 6/10, esperamos por
todos! Pedimos que olhem nosso site antes de
saírem de casa. Qualquer alteração publicare-
mos na primeira página.
Haverá três momentos:
Das 9h às 10h30 - Educação Infantil e Pri-
meiro Ano.
Das 10h40 às 12h - Ensino Fundamental I.
Das 12h às 13h40 - Ensino Fundamental II.
Programação Completa (link)
Cheguem com 40 minutos de antecedência pa-
ra poderem comprar os ingressos a tempo de
apreciar a exposição Memória da Sá Pereira.
Os preços dos ingressos são: R$15,00 (intei-
ra); R$7,50 (meia). Crianças até 5 anos têm
gratuidade.
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
arvoredo. Mas há restaurantes e lanchonetes
perto da entrada do Centro de Visitantes, além
da lanchonete 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
para não perder a hora!
Informações importantes: nossos funcionários
estarão uniformizados com camiseta azul; pe-
dimos aos alunos que também usem a camise-
ta da escola; 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.
Não percam! #sapereira70anos

Papo Aberto 3
No dia 10/10, quarta-feira, às 18h30, realizare-
mos o próximo Papo Aberto, parte da progra-
mação que comemora os 70 anos da escola.
Receberemos Carlos Alberto de Mattos Ferrei-
ra, doutor em saúde coletiva e psicólogo, para
refletirmos sobre as intensas transformações
na cultura e seus impactos sobre as subjetivi-
dades 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 acessí-
veis aos jovens de hoje? Como pais e profes-
sores podem acompanhar e apoiar os jovens
nessa etapa da vida? Auditório da Pequena

Cruzada, Av. Epitácio Pessoa, 4.866 - Lagoa.
Restam pouquíssimas vagas. Faça sua inscri-
ção! Inscrições neste link.

Papo Aberto 3

Matrícula de Alunos Novos
Comunicamos aos que nos visitaram, interes-
sados em vagas para 2019, que as primeiras
convocações já foram feitas por email, obser-
vando os critérios de prioridade expostos em
nosso site (link). Gostaríamos de poder aten-
der a todos, mas, como avisado nas reuniões
de apresentação da proposta pedagógica, so-
mos uma escola pequena e temos poucas va-
gas. Caso haja alguma desistência, faremos
novas convocações.
As matrículas para as crianças convocadas pa-
ra a Educação Infantil será de 8 a 11/10, das
9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Caso você
não compareça até essa data, entenderemos
como desistência.
Para as turmas de Ensino Fundamental, de 24
a 26/10, depois de divulgados os resultados do
processo de avaliação e convivência, marcado
para a semana de 16 a 19/10. Aguardamos o
envio da confirmação da participação nesse
processo das crianças convocadas até o dia
11/10.

Feriados
Teremos um feriadão na próxima semana.
Sexta-feira, 12/10, é dia de N.S. Aparecida e
Dia das Crianças! E na segunda-feira, 15/10, é
o Dia dos Professores e Auxiliares de Ensino.
Aproveitem!
Agradecemos aos nossos professores pela de-
dicação e compromisso em manter nossa es-
cola com essa energia tão vibrante. Parabéns
a todos!

Sobre as Turmas
Herança Valiosa
Nossos professores se dedicaram ao resgate
de um repertório muito significativo para todos
nós, que fazemos parte da trajetória da Sá Pe-
reira. Escolheram músicas de Ana Maria Moura
para serem ensinadas, exploradas e servirem
como inspiração para diferentes atividades. Pa-
ra quem não sabe, Ana foi diretora da Sá Pe-
reira e deixou uma série de canções, compos-
tas para os Projetos da escola, especialmente
na década de 80. As músicas estão disponíveis
no nosso site (link).

Festa e Produção
A Turma do Cérebro produziu, para o aniversá-
rio de 70 anos da Sá Pereira, um cartaz com
desenhos e colagens, inspirado na letra da mú-
sica Corcovado, de Ana Moura. Envolvido com
a comemoração, o grupo dançou e cantou, ao
longo da semana, várias canções da Ana.
Engajada com o projeto, a turma conheceu Os
Cabinhas, banda formada por crianças da re-
gião do Cariri, e que utiliza sucata para fazer
seus instrumentos. Assistiram a vídeos que
contam a história do grupo musical, e resolve-
ram montar a própria banda: Os Carioquinhas.
Na sala de artes, produziram guitarras, micro-
fones, teclados, tambores e chocalhos e estão
compondo uma canção sobre o corpo.
Nossa primeira apresentação para os amigos
acontecerá logo. Aguardem o show!

Festa e Produção

Dia de Festa
A Turma da Pupila participou com animação
dos preparativos para a festa dos 70 anos da
nossa escola. As crianças confeccionaram si-
lhuetas inspiradas no uniforme da escola e es-
colheram Som da Floresta, de Ana Maria Mou-
ra, para representar em um painel. Folhas re-
colhidas ao longo de semanas foram utilizadas
para fazer uma linda colagem. As crianças con-
versaram sobre os sons que podem ouvir nas
florestas e o canto dos pássaros foi o mais co-
mentado. O livro Abecedário de Aves Brasilei-
ras, de Geraldo Valério, foi apresentado para
inspirar o desenho da meninada e deixar nosso
painel mais colorido.
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Minha Barriguinha
Nossa semana foi dedicada aos preparativos
para a comemoração dos 70 anos da nossa
escola. A meninada foi desafiada a falar uma
palavra sobre a Sá Pereira: "imaginação, brin-
car, arte, música e feliz" ...
Com Minha Barriguinha, da Ana Maria Moura,
as crianças relembraram o projeto da turma, do
primeiro semestre, e produziram um lindo pai-
nel.
Aos poucos a escola foi ganhando cara de fes-
ta e, com muito carinho e entusiasmo, canta-
mos parabéns. Viva a Sá Pereira!

Minha Barriguinha

Dia de Festa
Cirandeira, me Responde...
A Turma do Esqueleto foi ao Centro Sebrae de
Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)
para visitar a exposição A Casa Bordada. Por-
tas, janelas e paredes feitas com tecidos bor-
dados mostraram um pouquinho da identidade
e da história dos artesãos brasileiros. Mapa do
Brasil, passarinhos, Bumba Meu Boi mara-
nhense e motivos indígenas encantaram a me-
ninada, que ficou curiosa para saber como se
borda.

Inspirados pelos bordados indígenas e embala-
dos pela música Cirandeira de Ana Maria Mou-
ra, nossos pequenos confeccionaram, com ca-
rinho, cartazes para a comemoração dos 70 a-
nos da nossa escola. Depois de observar e
comparar o uniforme antigo com o atual, tive-
ram a ideia de fazer uma ciranda com silhue-
tas.
Com tudo pronto, fomos visitar no pátio da es-
cola a exposição Nossa Escola Enfeitada, can-
tando "Ô cirandeira, me responde o que eu vou
lhe perguntar / na ciranda da vida, o que não
pode faltar? / Terra, fogo, água, ar".... e a Sá
Pereira!

Cirandeira, me Responde...

Colorindo a Festa
Animada com os preparativos para festa de a-
niversário da escola, a Turma da Mão preparou
um painel inspirado na música Ar, da Ana Ma-
ria Moura. No pátio, as crianças sopraram bo-
lhas de sabão tingidas com anilina, e que es-
touraram colorindo o papel. Uma farra!
Ao longo da semana, conheceram outras músi-
cas do repertório da festa no Jardim Botânico.
Estamos todos ansiosos para a chegada desse
dia!

Colorindo a Festa

Palmeiras Imperiais
"Que majestades tão imponentes
de lá do alto olhando a gente!
Sempre que as vejo
sinto desejo
de inclinar-me em reverência.
São as palmeiras imperiais
que o Rei D. João plantou
duzentos anos atrás."
Muito animadas, as crianças da Turma da Pele
vêm cantarolando Palmeiras Imperiais e outras
canções de Ana Moura que farão parte do re-
pertório musical da nossa festa, no Jardim Bo-
tânico.
Na Sala de Artes, representaram em pinturas
as palmeiras.
Nossa festa promete ser linda e está sendo
preparada com alegria e carinho por todas as
crianças!

Espaço Ecobé
As F1 foram ao Espaço Ecobé e relembraram
os estudos do projeto Superpoderes - os Senti-
dos, de forma muito especial.
A Turma do Coração fez um texto coletivo:
"Aula passeio na Ecobé
Nós fomos para Ecobé estudar sobre os senti-
dos. Conhecemos Sebastião, Fernanda e An-
drea, que são cientistas de lá. Quando chega-
mos, vimos canos onde as andorinhas faziam
ninho. Lanchamos e logo depois estudamos
sobre a audição. A gente viu um laser que
quando o barulho é muito alto ele se mexe bas-
tante. Ele refletia num espelho com um plástico
preso na caixa de som. Esse plástico funciona-
va como o nosso tímpano.
O segundo sentido que estudamos foi o olfato.
Fizemos um jogo que tinha que encontrar a
planta pelo seu cheiro. Esse jogo era uma caça
ao tesouro na horta. Sentimos o cheiro da hor-
telã, alecrim, arruda e erva-cidreira. Quando
terminamos a caça ao tesouro provamos uma
planta chamada jambu, que parecia que nossa
boca tinha ficado com formiga, para estudar o
paladar e o tato.
O último jogo foi para dificultar a nossa visão e
jogamos dardos com um guiador e usando a-
penas um olho. Entramos em uma cabine preta
que eram espelhos que pareciam vários olhos
na gente, que faziam reflexo de várias bolinhas
vermelhas.
Para terminar fomos dar tchau para a cabra Ti-
eta.
Nós amamos o passeio."

Espaço Ecobé

Aniversários
De 6 a 10 de Outubro
6 Maria Fernanda Lages Paschoaleto  F7T 
6 Joaquim Grillo Klejnberg  TET 
6 Bernardo Cardoso de Almeida Vieira  F7M 
6 Laura Miranda Adnet  TAT 
6 Vicente Miranda Adnet  TAT 
6 Maria Antonia Carvalho Ferreira  TGM 
7 Joaquim Suarez Cabral  F3M 
7 Caetano Arruda Varoni de Castro  TGM 
8 Júlio Mello Nogueira  F8T 
9 Nina Inerelli Mano  F5M 
9 Carolina Naice de Oliveira  TGT 
9 Alice Kodama Flexor  F9T 
10 Helena Lent Santos  AUX 
10 Mariana Conde Cavagnari  PRO 
11 Nina Mureb Bruno  F2M 
12 Marina Yalom de Mello  F1AT 
12 Rita de Cassia Cardoso de Oliveira  AUX 
12 Rafael Martins Rodrigues  F9T 
12 Rosangela Machado de O Caldas  PRO 
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