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Para Todos
Festa no Jardim Botânico 
Foi uma alegria poder comemorar os 70 anos da Sá Pereira
em grande estilo, num espaço tão especial e cheio de memó-
rias para nossa escola e para todos nós, cariocas. Agradece-
mos a presença dos alunos e pais, e a dedicação e o empe-
nho de nossa equipe de professores e funcionários, responsá-
veis pelo planejamento e realização das atividades.
Nossos agradecimentos também ao Presidente do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Sergio Besser-
man Vianna; à Diretora de Conhecimento Ambiente e Tecno-
logia, Lídia Vales; ao Educativo do Museu do Meio Ambiente,
Milena Rodrigues; à Coordenadora do Centro de Visitantes,
Marcia Faraco; à Assessoria de Permissão de Uso, Glaucia
Caldas; ao Apoio e Infraestrutura, Marcelo Pereira, que não
mediram esforços para nos ajudar a viabilizar esse momento
que certamente ficará marcado em nossa história.
Um viva a São Pedro, que segurou a chuva pelo tempo certi-
nho para tudo dar certo!
Para a Educação Infantil e o Primeiro Ano, a festa foi marcada
pela alegria das crianças nas oficinas oferecidas pelos profes-
sores de turma, pela participação na cantoria com os profes-
sores de Música, pelas descobertas nos caminhos, aleias do
arboredo do Jardim Botânico e trilhas da Mata Atlântica. Res-
gatar o repertório musical deixado por Ana Maria Moura foi u-
ma emoção à parte.
Para os alunos de Fundamental I, histórias indígenas e africa-
nas, ioga, passeio pela trilha e palhaçaria também encheram
a manhã de contemplação e fantasia.
Queremos parabenizar os alunos de F4 e F5 pela linda apre-
sentação do Coral e aos alunos do Fundamental II, que parti-
ciparam da gincana e souberam competir de forma cooperati-
va, dando conta de tarefas difíceis, mas muito divertidas!
A todos que seguem conosco construindo e sonhando uma
escola humana e cheia de alegria, nossa gratidão.
Que venha mais uma década para comemorarmos os 80!

Festa no Jardim Botânico

Papo Aberto
Ontem recebemos Carlos Alberto de Mattos Ferreira, doutor
em saúde coletiva, mestre em educação e psicólogo, para re-
fletirmos sobre as intensas e velozes transformações pelas
quais o mundo passa e o impacto dessas transformações na
vida dos jovens.
Com base no conceito de modernidade líquida, de Zygmunt
Bauman, refletimos sobre as redes de cultura sólida, que nos
possibilitavam maior estabilidade nas relações; clareza para
distinguir o público do privado e identificar padrões de autori-
dade e hierarquia; controle das informações; ter metas de lon-
go prazo e rotinas previsíveis. E sobre a mudança para a cul-
tura líquida, que trouxe maior exposição e exibição da intimi-
dade; uma lógica de mercado que favorece a confusão entre o
ser e o ter; o culto quase religioso do corpo; e o imperativo da
felicidade, nas redes e na vida.
Nesse novo contexto, nos deparamos com a dificuldade do jo-
vem em lidar com as frustrações e os vazios existenciais que
fazem parte da vida; e com o desafio da escola para atender a
demandas das quais a sociedade não dá conta.
Não é tarefa simples para nós, educadores, apontar cami-
nhos, acompanhar e apoiar os jovens na passagem da ado-
lescência para a vida adulta. Nosso convidado apontou alter-
nativas, como traçar contornos e limites claros que os adoles-
centes possam questionar e transgredir, já que esse embate é
característico e constituidor no processo que leva à perda da
identidade infantil.

Papo Aberto
Matrícula de Alunos Novos
O período de prioridade de atendimento aos que nos visitaram
interessados em vagas na Educação Infantil termina hoje, dia
11/10. A partir da próxima semana estaremos atendendo por
ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade para ca-
da faixa etária e turma, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.
Para as turmas de Ensino Fundamental, o período de matrícu-
las será 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 partici-
pação nesse processo das crianças convocadas.
Anos 2011 a 2018
Um novo e grande desafio chegou com essa década. A aber-
tura do Fundamental II trouxe a inauguração de mais uma



sed;, a ampliação da equipe; a criação, para este segmento,
de um currículo coerente com a proposta pedagógica e com o
trabalho com os projetos, desenvolvido na Educação Infantil e
no Ensino Fundamental I.
Dessa forma, nos debruçamos sobre o estudo dos conteúdos
factuais, atitudinais, conceituais e procedimentais, categorias
propostas por Antoni Zabala, dando maior rigor ao trabalho de
pesquisa e tratamento da informação; desenhamos um currí-
culo procedimental que pudesse dialogar com o Projeto Insti-
tucional, garantindo a construção gradativa de autonomia de
estudo e pesquisa dos nossos alunos até o nono ano, na bus-
ca de um ensino transdisciplinar e inovador.
Mais importante que a mera transmissão de conteúdos - estes
estão disponíveis na internet -, queremos ajudar nossos alu-
nos a criar critérios que os habilitem a ler e interpretar o mun-
do.
E assim chegamos a esta data, mais um marco para a história
de nossa escola. 70 anos de vida!
Era uma vez uma escola chamada Sá Pereira...
Queremos continuar a escrever essa história com a ajuda dos
que sonham com uma escola humana, reflexiva, que nunca
estará pronta, mas sempre se reinventando.
Terminamos aqui essa retrospectiva. Para nós, foi muito grati-
ficante rever fotos, relembrar momento importantes, resgatar
nossa história, nossa memória afetiva. Uma oportunidade de
refletir sobre nossas escolhas e os caminhos trilhados; de ela-
borar a passagem do tempo e de ressignificá-la.
Esperamos que tenham curtido essa viagem!

Anos 2011 a 2018

Sobre as Turmas
A Sá Pereira Virou Vovó!
A alegria tomou conta das crianças da Pereirinha no dia em
que comemoramos o aniversário de 70 anos da escola. Em
coro, todos cantavam subindo as escadas do pátio de trás:
"viva a Sá Pereira! Viva a Sá Pereira! A Sá Pereira virou vo-
vó!"
As crianças presentearam a escola com trabalhos de artes co-
letivos, confeccionados com muita criatividade e carinho, e
pintaram uma linda caixa para o bolo. Felizes, cantaram para-
béns e festejaram mais um ano dessa querida escola, onde
compartilhamos tanto amor, alegrias e aprendizagens.
Vida longa para a Sá Pereira do nosso coração!

A Sá Pereira Virou Vovó!
De Todos
FIL
Começa amanhã, 12/10, a 16ª edição do Festival Internacio-
nal Intercâmbio de Linguagens - FIL. São várias atrações na-
cionais e internacionais, no Espaço Cultural Municipal Sérgio
Porto e no Teatro Riachuelo. Não percam! Mais informações
(link). Programação completa (link).
Casa na Toca e Terraço do Circo
Marjorie, mãe do Caetano (TGM) e da Julieta (F8M), indica o
evento Casa na Toca, mostra de decoração e design infantil,
que acontece até o dia 11/11, de quarta a domingo, das 13h
às 20h, na Rua Visconde de Carandaí, 12, Jardim Botânico.
Para quem for ao evento, Marjorie convida a deixar as crian-
ças no Espaço Lunático, nas aulas de circo do Terraço do Cir-
co e em outras atividades. Enquanto o adulto passeia, a crian-
ça se diverte!

Aniversários
De 13 a 19 de Outubro
13 Bruno Antonio Stolze Portugal  F8M 
13 Cecilia Lessa Macedo  F7T 
14 Victoria Botelho de Lima Nunes  AUX 
14 Lia Brazil do Prado Longo  TBT 
14 Pina de Sá Worcman  F2T 
15 Francisco Thomé de Oliveira Tavares  F1M 
15 Sofia Bastos Palatnik  F7T 
15 Paula Carreirão  AUX 
16 Sofia Amaro de Azevedo Guimarães Barreto  F8T 
16 Laura Canthé Ribera  TGT 
18 Tamar Zalcman Chrispim  PRO 
18 Theo Bianchi Rezende  F6M 
19 Bento Rosa Salgado  TEM 
19 Henrique Santoro de Andrade  F2T 
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