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Para Todos
Questionário de Avaliação
Todos os anos contamos com a avaliação de vocês
para repensar a escola. Sugestões e críticas são fun-
damentais para que possamos traçar novos rumos, a-
perfeiçoando estratégias para melhorar o atendimento
aos alunos e às famílias. Contamos com sua participa-
ção respondendo ao Questionário de Avaliação
(link).
O prazo para o envio do formulário vai até 12/11, se-
gunda-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 desta
semana começamos a atender por ordem de chegada,
de acordo com a disponibilidade 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 convivência, re-
alizado nesta semana, de 16 a 19/10. Para mais infor-
mações, entre em contato por telefone com a Secreta-
ria: 2538-3231.

Papo Aberto 4
Dando continuidade ao Ciclo Papo Aberto, que come-
mora os 70 anos da Sá Pereira, receberemos Inês De-
lorme e Angela Borba, doutoras e professoras da U-
ERJ e UFF respectivamente, para lançar um olhar para
os pequeninos da Educação Infantil com o tema Edu-
car com Liberdade não É Educar sem Limites.
Cuidados, proteção e segurança em relação às crian-
ças não podem impedi-las de brincar livremente, expe-
rimentar, 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 cuida-
do dos adultos é uma equação que envolve muitos ele-
mentos, varia nas diferentes 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 Pe-
quena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa, 4866, Lagoa.
Mas atenção: as vagas são limitadas!
Link para inscrição

Avisos Pereira
Projetos e Arte
Foi com muito carinho que nos dedicamos às comemo-
rações dos 70 anos da escola. Preparamos nosso deli-
cioso encontro no Jardim Botânico e organizamos as
palestras do Papo Aberto, optando por não fazer a
Mostra de Artes da Ed. Infantil e das F1.
Para finalizar os projetos das turmas, continuaremos a
expor nos murais da escola algumas produções feitas
pelas crianças ao longo deste semestre. Estão todos
convidados a apreciar!
De 16 a 22/10 - Turmas do Cérebro e da Pupila.
De 23 a 29/10 - Turmas da Barriga e do Esqueleto.
De 30/10 a 5/11 - Turmas da Mão e da Pele.
De 6 a 12/11 - Turmas do Coração, do Movimento e do
Amor.

Passeios
Na próxima sexta-feira, 26/10, as turmas do Cérebro,
da Barriga, da Mão, do Coração, do Amor e do Movi-
mento assistirão ao espetáculo circense Intermezzo,
da Companhia Teatro de Anônimos.

Sobre as Turmas
Cérebro dos Carioquinhas
A Turma do Cérebro compôs uma paródia de Cérebro
Eletrônico, de Gilberto Gil, que virou O Cérebro dos
Carioquinhas.
Em roda, as crianças lembraram da importância do cé-
rebro para o funcionamento do corpo e pensaram tam-
bém em barriga, bexiga, panturrilha, neurônios...
Ao som do violão do Jean e usando microfones, os pe-
quenos gravaram a canção com alegria e ritmo para,
em breve, apresentar aos amigos.

Cérebro dos Carioquinhas

Pequeno Poema
Os textos rimados despertam o interesse da Turma da
Pupila. Ainda animadas com as comemorações dos 70
Anos da escola, as crianças toparam o desafio de
construir um pequeno poema sobre a Sá Pereira.
Para começar a produção, o grupo resolveu que a pa-
lavra coração precisava estar presente. Depois pensa-
ram o que gostariam de falar sobre a nossa escola e o
que fazem e sentem quando estão juntas neste espa-
ço. Refletiram também sobre as melhores palavras e
frases que poderiam usar e todos ficaram muito orgu-
lhosos com o resultado.
Com o poema memorizado, as crianças quiseram de-
clamá-lo para as outras turmas. Um sucesso!

"A Escola Sá Pereira é pura diversão
Nela eu brinco, jogo e pinto
Faço amigos de montão
A Escola Sá Pereira faz bem pro coração"

Pequeno Poema

Maracatu e Zumbi
Há algumas semanas as alfaias do maracatu têm trazi-
do ginga para a Turma da Barriga, e chegou a hora de
fazermos nosso cortejo.
Ao som de Clementina de Jesus, do Morro da Concei-
ção, do Maracatu Nação Estrela Brilhante e de Ganga
Zumba Zumbi, do Maracatu Nação Pernambuco, as
crianças saíram pela escola com estandarte, rei e rai-

nha, vassalo, dama do passo, baianas e tambores. Foi
um momento cheio de alegria e significado para a ga-
rotada.
As histórias Maracatu - A Festa em Cordel, de Fábio e
Sabrina Sombra, e Maracatu, de Sônia Rosa e Rosi-
nha Campos, esta última trazida pelo amigo Miguel,
enriqueceram nossas pesquisas.
As crianças também conheceram as histórias de Gan-
ga Zumba, Zumbi e Dandara, líderes do Quilombo dos
Palmares, o maior quilombo do período colonial.

Maracatu e Zumbi

Bordados da Vovó Tania
As crianças da Turma do Esqueleto receberam a visita
da Tânia, avó da Dora, para mostrar um pouquinho da
arte do bordado. Agora, essa meninada aproveitou os
momentos entre uma atividade e outra para brincar de
bordar.
Teve coração, casa com escorrega, árvores, bolas de
sabão... Tudo feito com atenção, dedicação, carinho e
do jeitinho deles. Está uma lindeza só!

Bordados da Vovó Tania

Piscadelas
Quantas vezes, em média, uma pessoa pisca por mi-
nuto?
Depois de refletir sobre essa pergunta e registrar suas
hipóteses, as crianças da Turma da Mão saíram pela
escola em pequenos grupos para fazer uma pesquisa
com os funcionários. Com lápis, papel e pranchetas
em punho, foram perguntando a cada adulto que en-
contravam. Como cada um deu o seu palpite, o desafio
da turma foi registrar, uns ajudando os outros, núme-
ros grandes e pequenos. Ao final dessa divertida em-
preitada, lemos todos os números e, com o auxílio de
um livro de pesquisa, descobrimos quem mais se apro-

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


ximou do número correto.
Refletindo sobre a leitura e a escrita dos numerais, as
crianças vão gradativamente se apropriando das regu-
laridades do sistema numérico.

Piscadelas

Memória Visual
Para que serve a memória visual? As crianças trouxe-
ram diversas hipóteses.
"Para a gente lembrar das coisas que a gente viu." "A
foto é nossa memória guardada no papel." "A foto é
pra gente lembrar tudo que a gente viu e brincou." "É
para lembrar algum lugar que a gente foi e não quer
esquecer mais."
Para enriquecer nossas conversas sobre o assunto, le-
mos o divertido e emocionante Vó, Para de Fotografar
de Ilan Brenman. O livro conta a história de uma avó
que fotografa os momentos mais importantes da vida
de sua neta para guardar as suas memórias.
Algumas atividades plásticas estão sendo realizadas
para ilustrar nossas memórias visuais.

Memória Visual

Cubismo
As F1 estudaram as características do Movimento Cu-
bista e apreciaram reproduções de telas de Picasso. A-
o perceber que poderiam usar figuras geométricas pa-
ra retratar elementos da natureza, as crianças produzi-
ram as próprias obras tendo como ponto de partida a-
penas a imagem impressa de seus olhos.
Com muitos recortes, colagens e giz pastel, inspira-
ram-se e se divertiram trocando de lugar elementos do
rosto.

Cubismo

Anansi, the Spider
Dialogando com o projeto da turma, as crianças conhe-
ceram mitos do povo Ashanti, do Oeste africano, sobre
Anansi, um semideus, meio homem e meio aranha

que, além de mediar a comunicação entre o deus do u-
niverso e os seres humanos, é detentor de todas as
histórias do mundo.
As crianças participam da contação da história, de
brincadeiras musicais sobre a temática (pass the spi-
der, a chant I like spiders), de um reconto no caderno e
até mesmo na confecção de uma spiderweb, seguindo
instruções em inglês.
Estão explorando as formas geométricas presentes na
arte de vários países africanos. Tal qual Anansi, puse-
ram a mente para funcionar em um desafio e tanto: u-
sar todas as peças do tangram para representar o cor-
po dessa aranha que tem alegrado as nossas aulas.

Anansi, the Spider

Tateando
As turmas do Amor e do Movimento começaram a ex-
plorar mais um sentido: o tato. Depois da leitura de um
capítulo de O Livro dos Sentidos, de Ricardo de Aze-
vedo - que fala sobre as sensações e a importância da
pele para sentirmos o mundo -, alongar os dedos, fazer
carinho em si e tocar um amigo foi um convite envol-
vente.
Brincadeiras e atividades inspiradas na sensibilização
do tato fizeram parte de nossas tardes: cada criança
escolhia um objeto da sala para o colega identificar, de
olhos vendados, pela textura e pela forma, tocando a-
penas com as mão ou os pés; tocar vagarosamente a
mão, o braço ou a coxa com um ou mais lápis, e des-
cobrir quantos lápis eram e qual local foi tocado...
As crianças perceberam que as pontas dos dedos das
mãos têm receptores táteis e muita sensibilidade.

Tateando

Dança e Música
Ritmos Populares Brasileiros
Inspirada pelos instrumentos de percussão e passean-
do pelos ritmos populares brasileiros, a criançada to-
cou e reproduziu algumas levadas com os tambores.
A Turma do Cérebro, depois de conhecer os Cabinhas,
aproveitou para criar o próprio grupo musical: os Cario-
quinhas. Usando o surdo para marcação, o chocalho
para temperar, o tamborim para perguntar e o pandeiro
para responder, fizemos funcionar uma levada de sam-
ba, usando, inclusive, a silabação do nome dos instru-
mentos.
As crianças da Turma da Barriga também exploraram
os ritmos pernambucanos. Perceberam que o surdo bi-
nário do samba se encaixava direitinho no frevo e que
outros instrumentos, como os ganzás e os pratos, po-
diam criar climas e ataques. Tendo a ciranda como ba-
se, logo puseram pra ferver. Vassourinhas, frevo ras-
gado que é praticamente o hino do carnaval pernam-
bucano, logo estava na boca das crianças.
Passamos também pelo maracatu, com seu cortejo au-

todramático e experiência rítmica única, deslocando a
batida para fora da cabeça do pulso.
Todos curtiram muito os desafios dos exercícios de re-
produção rítmica nos tambores. Dessa vez incluímos
mais um timbre, o aro. A combinação de batidas na pe-
le e no aro passou a exigir mais da nossa percepção,
assim como da nossa memória, para a reprodução cor-
reta dos fraseados rítmicos.

De Todos
Pra Bagunçar
O grupo Cria desconstrói as fronteiras entre as músi-
cas para crianças e para adultos 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 perso-
nagens clássicos da infância e ressignificar suas histó-
rias. Príncipes, princesas, vilões e super-heróis são
desconstruídos de forma bem-humorada e descontraí-
da.
O show passa ainda por temas delicados, como racis-
mo e família, mas sem perder a leveza.
Ingressos a R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia). Não
percam!

A Nau Catarineta
Sob a direção de Raimundo Nicioli, pianista do nosso
Coral, e Claudia Ernest Dias, os Flautistas da Pro Arte
e os Flautistas da Marambaia apresentarão A Nau Ca-
tarineta, poema épico português.
Será amanhã e domingo, 20 e 21/10, às 16h, no Tea-
tro do Centro Cultural Parque das Ruínas, Rua Murti-
nho Nobre, 169 - Santa Teresa. Levem as crianças pa-
ra 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 assunto que iniciou na primeira e-
dição 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 todo vapor. São várias atra-
ções nacionais e internacionais, no Espaço Cultural
Municipal 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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