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Para Todos
Questionário de Avaliação
Todos os anos contamos com a avaliação de vocês para repensar a escola. Su-
gestões e críticas são fundamentais para que possamos traçar novos rumos, a-
perfeiçoando estratégias para melhorar o atendimento aos alunos e às famílias.
Contamos com sua participação respondendo ao Questionário de Avaliação
(link).
O prazo para o envio do formulário vai até 12/11, segunda-feira.
As reuniões de avaliação serão nas seguintes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg)
Fundamental I e II - 27/11 (ter)

Matrícula de Alunos Novos
O período de prioridade de atendimento aos que nos visitaram interessados em
vagas na Educação Infantil terminou na semana passada, em 11/10. A partir des-
ta semana começamos a atender por ordem de chegada, de acordo com a dispo-
nibilidade para cada faixa etária e turma, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.
Para as turmas de Ensino Fundamental, o período de matrículas será de 24 a
26/10, depois de divulgados os resultados do processo de avaliação e convivên-
cia, realizado nesta semana, de 16 a 19/10. Para mais informações, entre em
contato por telefone com a Secretaria: 2538-3231.

Papo Aberto 4
Dando continuidade ao Ciclo Papo Aberto, que comemora os 70 anos da Sá Pe-
reira, receberemos Inês Delorme e Angela Borba, doutoras e professoras da U-
ERJ e UFF respectivamente, para lançar um olhar para os pequeninos da Educa-
ção Infantil com o tema Educar com Liberdade não É Educar sem Limites.
Cuidados, proteção e segurança em relação às crianças não podem impedi-las
de brincar livremente, experimentar, inventar, descobrir e tomar certas iniciativas.
Ao mesmo tempo, a ausência de contornos educativos e a desatenção, em casa
ou na escola, desfavorecem um desenvolvimento pleno e feliz. A medida do cui-
dado dos adultos é uma equação que envolve muitos elementos, varia nas dife-
rentes famílias e pode, em algum momento, ser confundida com amor e carinho.
Vamos conversar sobre tudo isso?
Dia 25/10, quinta-feira, às 18h30, no Auditório da Pequena Cruzada, Av. Epitácio
Pessoa, 4.866, Lagoa.
Mas atenção: as vagas são limitadas!
Link para inscrição

Papo Aberto 4

Avisos EFII
Feira Moderna
No dia 29/10, segunda-feira, iniciaremos a preparação para a Feira Moderna
2018 do Fundamental II. Trata-se de um dos principais eventos da escola, no
qual os estudantes apresentam para a comunidade escolar os conhecimentos
construídos coletivamente ao longo do ano. Durante o mês de novembro, será
muito importante ter o acompanhamento das famílias nas atividades em casa.

Seminário das Pequisas
Após muitas pesquisas, as turmas do Fundamental II apresentarão seus projetos
de trabalho na próxima semana.
Além de uma exibição de slides, cada grupo apresentará uma produção livre. Ve-
remos a criatividade dos alunos para abordar temas complexos que perpassam a
relação do corpo com os conteúdos disciplinares de Ciências, História e Geogra-
fia.
Conversem com seus filhos e filhas e procurem saber como está o trabalho final.
A programação do seminário de apresentações está nas salas de aula.

Passeio das F7
A nova data do passeio das F7 para o Parque Nacional da Tijuca, definida em a-
cordo com o Instituto Moleque Mateiro, será 30/10, terça-feira.
Sairemos da escola às 7h e o retorno está previsto para as 18h. A notícia já foi
enviada por email para as famílias e os estudantes foram informados em sala a-
través de cartazes.

Ensino Médio para F9
Reunião para pais novos no Ceat amanhã, 20/10, às 9h.
Programação (link)

Sobre as Turmas
Brasil Colonial
As F6 estão estudando, há algumas semanas, diferentes temas ligados ao Brasil
Colonial. De início, fomos apresentados a características gerais do colonialismo e
da colonização, por esta afirmação de Frantz Fanon: "O mundo colonial é um
mundo dividido. A linha de divisão deste mundo é, em último caso, a violência,
que exclui o colonizado e age sempre tentando dominar seu corpo e sua mente,
mesmo que nem sempre o consiga inteiramente."
Relacionando essa afirmação à prática do colonialismo e ao conceito de corpo,
buscamos compreender as questões internas e as consequências diretas da lógi-
ca colonial sobre a vida das pessoas, tanto objetiva quanto subjetivamente.
Passamos aos temas: a economia, a partir do estudo da sociedade açucareira e
dos engenhos; a política, a partir do conceito de sistema colonial; a questão terri-
torial, a partir do estudo dos bandeirantes; até a descoberta do tão cobiçado do
ouro e a ocupação de Minas Gerais, a partir do século 18, marca de um novo
momento da sociedade colonial.
Estamos fechando esse estudo com um tema que perpassa todos os outros: a
escravidão. Destacaremos tanto as lógicas de controle colonial, baseadas no me-
do e na violência, quanto as lógicas de resistência - lutar de forma humana con-
tra a desumanização - envolvidas na sociedade escravista brasileira, que perdu-
rou por mais de trezentos anos.
Na próxima semana, os grupos dos trabalhos de Ciências e Humanidades se a-
presentarão nas aulas das três disciplinas envolvidas.

Como É Bom Meditar!
Recebemos na Tribo da F6T a visita de Claudio, pai da Maria Moletta. Claudio, a-
lém de budista, é um estudioso de assuntos ligados à meditação.
Foi um encontro muito afetivo, no qual Claudio compartilhou conosco o que pen-
sa sobre a importância do hábito de meditar, relatando suas experiências e tra-
zendo alguns exercícios.
"Tudo muda o tempo todo no mundo", ele lembrou, trazendo também questões
relacionadas à impermanência das coisas, à importância de perceber e entender
que tudo passa, tudo está em constante movimento e transformação.
Falou dos benefícios do meditar para a busca do autoconhecimento, ampliação
da capacidade de concentração e o contato com nossos sentimentos. Foi um
momento muito especial.

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2
https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2
https://www.sympla.com.br/papo-aberto-4---educar-com-liberdade-nao-e-educar-sem-limites__384633
http://escolasapereira.com.br/arquivos/2018/Ceat_20_Out.pdf


Processo Criativo
Nas aulas de Dança, as F7 começaram a construir suas coreografias para a Fes-
ta de Encerramento. Neste ano, os alunos se apresentarão em dois grupos, ten-
do a pele como tema de trabalho.
Um grupo pesquisa e cria a pele biológica, estudando libras e dizendo neste ges-
tual um texto sobre pele, escrito pela Ayme, aluna da F8M.
O outro pesquisa o toque, a pele no outro, no corpo a corpo, desenvolvendo mo-
vimentos em duplas, inspirados na técnica de Contato e Improvisação.
Assim, nossas coreografias vão ganhando corpo.

Como É Bom Meditar!
Revoltas e Revoluções
Após estudar e debater as ideias iluministas e seus autores, as F7 estão conhe-
cendo as revoltas e revoluções - inspiradas nessas ideias - ocorridas no final do
século 18.
No continente americano, o Iluminismo influenciou revoltas contra a ordem colo-
nial, enquanto na Europa ele suscitou questionamentos à ordem absolutista, in-
cluindo a figura do rei, os privilégios da nobreza e a relação entre religião e políti-
ca.
Traçamos uma linha do tempo ordenando essas revoltas e revoluções: Indepen-
dência dos Estados Unidos; Inconfidência Mineira; Revolução Francesa; Inde-
pendência do Haiti; e Conjuração Baiana. Além dessas, houve muitos outras,
tanto na Europa quanto na América.
Depois dessa aula introdutória, aprofundamos cada um desses eventos em aulas
específicas, com a ajuda de textos e vídeos.
Retomaremos esse debate para procurar entender por que esses movimentos
são tão importantes para o contexto atual, já que criaram e tornaram possíveis
conceitos como direitos humanos, cidadania, esquerda e direita, que guiam o de-
bate político ainda hoje.
Na próxima semana, teremos as apresentações dos grupos de projeto de pesqui-
sa de Ciências e Humanidades.

Corpo Politico e Poesia
Nas aulas de Dança das F9, lemos o texto da Festa de Encerramento e entende-
mos o que nossos trabalhos coreográficos representam nessa estrutura dramáti-
ca.
Em seguida, começamos uma extensa pesquisa: como transformar movimentos
políticos em dança? A fotografia jornalística foi nossa aliada nesse percurso. A-
través da análise de fotos, nossos alunos começaram a dar movimento àquelas
cenas. Começamos a criar também gestuais para uma poesia, recitando e dan-
çando ao mesmo tempo.
E nossas pesquisas vão ganhando corpo.

Arte e Ditadura
As F9 receberam a visita da pesquisadora Aline Jobim. A partir da sua pesquisa
de mestrado Comissão Nacional da Verdade, Arte e Intervenção Pública, Aline
nos apresentou um panorama histórico dos governos militares brasileiros
pós-1964 e mostrou exemplos de artistas e grupos que utilizaram as artes de
guerrilha como estratégia de resistência.
Nossa convidada trouxe também registros da exposição Carta Sapato, realizada
em conjunto com estudantes de design da PUC-Rio.
Nosso bate-papo suscitou perguntas que envolveram reflexões sobre o que foi o
golpe de 1964, os resquícios do período ditatorial nos dias atuais e sobre a forma
pela qual esse assunto é abordado nas escolas.

De Todos
Pra Bagunçar
O grupo Cria desconstrói as fronteiras entre as músicas para crianças e para a-
dultos em seu novo disco Pra Bagunçar, que será lançado em um show especial

neste domingo, 21/10, às 11h30, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
O trabalho convida o público a refletir sobre os personagens clássicos da infância
e ressignificar suas histórias. Príncipes, princesas, vilões e super-heróis são des-
construídos de forma bem-humorada e descontraída.
O show passa ainda por temas delicados, como racismo e família, mas sem per-
der a leveza.
Ingressos a R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia). Não percam!

Arte e Ditadura
A Nau Catarineta
Sob a direção de Raimundo Nicioli, pianista do nosso Coral, e Claudia Ernest Di-
as, os Flautistas da Pro Arte e os Flautistas da Marambaia apresentarão A Nau
Catarineta, poema épico português.
Será amanhã e domingo, 20 e 21/10, às 16h, no Teatro do Centro Cultural Par-
que das Ruínas, Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa. Levem as crianças
para navegar vestidas de marinheiros!
Mais informações no evento do Facebook (link).

Physical Thinking
Charles Whatson, pai da Jess (F4M) e da Sam (F1M), resolveu estender o as-
sunto que iniciou na primeira edição do nosso Papo Aberto, para uma palestra
sobre a importância do corpo em processos cognitivos, com imagens e trechos
de filmes impactantes. A palestra, gratuita e aberta ao público, será no dia 24/10,
próxima quarta-feira, das 19h30 às 22h na EAV Parque Lage. Serão distribuídas
senhas a partir das 18h30.
Cheguem cedo para garantir a participação!

FIL
A 16ª edição do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens - FIL está a to-
do vapor. São várias atrações nacionais e internacionais, no Espaço Cultural Mu-
nicipal Sérgio Porto e no Teatro Riachuelo.
Não percam!
Mais informações (link)
Programação completa (link)

Aniversários
De 20 a 26 de Outubro
20 Lucas Moreno Lopez Lannes Bianco  TBM 
20 Ugo Peruch Marques  F2T 
20 Bernardo Simões  TFT 
21 Benício Granato Alemany  TAT 
21 Joana Cotrim Ivar Carneiro  TBM 
21 Leila Buarque de Freitas  F3T 
22 Antonia Jabor Mello Rosa  F2M 
23 Lorenzo Bellizia  F6M 
23 Rafaela Paterno Castelo Bertolini  TCM 
24 Ana Claudia Lopes dos Reis  AUX 
25 Antonia Rubin Roly  F7T 
25 Beatriz de Matos Doria  AUX 
25 Mateus Cordeiro de Mello Ribeiro  F6M 
25 Rebeca Queiroz Viveiros de Castro  PRO 
25 Vicente Rubin Roly  F7T 
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