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Para Todos
Questionário de Avaliação
Na semana passada enviamos o questioná-
rio por email. Todos os anos contamos com
a avaliação de vocês para repensar a esco-
la. Sugestões e críticas são fundamentais
para que possamos traçar novos rumos, a-
perfeiçoando estratégias para melhorar o a-
tendimento aos alunos e às famílias. Conta-
mos 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 seguin-
tes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg)
Fundamental I e II - 27/11 (ter)
Não deixe de participar!

Matrícula de Alunos Novos
Ainda temos algumas vagas na Ed. Infantil
e no Fundamental II. Pedimos a colabora-
ção de vocês, pais e mães da Sá Pereira,
divulgando a escola aos amigos. A acolhida
dos alunos novos está sendo feita em or-
dem de chegada, de acordo com a disponi-
bilidade para cada faixa etária e turma, das
9h às 11h30 e das 14h às 16h30.
Para visitar a escola ou para obter mais in-
formações é preciso agendar por telefone
com a Secretaria: 2538-3231.

Feriado de Finados
Na próxima sexta-feira teremos o feriado de
Finados. A edição 950 do Informe será pu-
blicada no dia 1/11, quinta-feira.

Avisos EFI
Feira Moderna
Amanhã, 27/10, faremos a Feira Moderna
do Fundamental I. As crianças partilharão
com as famílias e os amigos de outras tur-
mas um pouco do que estudaram e pesqui-
saram ao longo do ano. As turmas estão em
ritmo de produção total com os estudos e
preparativos para a Feira.
As F2 vão apresentar os sistemas estuda-
dos no projeto O que Há por Dentro? O
Corpo e seus Movimentos. Na F3, os estu-
dos sobre a água e o sistema digestório se-
rão o foco do projeto O Corpo e Arte Popu-
lar. As F4 compartilharão as descobertas
sobre a cabeça, o sistema nervoso e os
sentidos. As F5 vão apresentar os estudos
sobre a pele e as memórias corporais. As
turmas vão expor também produções em in-

glês relacionadas aos projetos.
F2M, F3M, F4M e F5M - das 9h às 10h.
F2T, F3T, F4T e F5T - das 10h30 às 11h30.
As crianças devem vir de uniforme e
chegar com 15 minutos de antecedência.
Não percam!

Radionovela das F4
Organizamos uma aula aberta para apre-
sentar a radionovela com o conto árabe O
Tapete, a Luneta e o Damasco, trabalho fei-
to nas aulas de Teatro em parceria com as
aulas de Música. Será no dia 30/10, terça-
-feira. F4M às 7h30 e F4T às 16h40.
Pedimos que os responsáveis cheguem
pontualmente.

Encontro de Corais
Planejamos uma nova apresentação dos
nossos coralistas para o próximo mês. Além
de ser um prazer e uma alegria, é muito im-
portante conhecer e cantar com outros co-
rais para que nossas crianças criem diferen-
tes referências.
Em parceria com o Colégio Zaccaria e o
Colégio São Vicente de Paulo, planejamos
um encontro de corais que ocorrerá no dia
7/11, às 18h30, no auditório do Colégio
Zaccaria, Rua do Catete, 113, próximo à es-
tação Catete do metrô.
As famílias deverão nos encontrar direta-
mente no local da apresentação, às 17h50.
Os alunos que frequentam o turno da tarde
e que participarão do evento poderão sair
da escola mais cedo, às 17h, para dar tem-
po de fazer um lanche com as famílias e
chegar com tranquilidade ao local. Autoriza-
ções para saída com responsáveis de seus
colegas ou alterações dos responsáveis
que pegarão as crianças na escola deverão
ser informadas pelas agendas ou na Secre-
taria. Os alunos deverão estar uniformiza-
dos e levar a flauta doce.
Contamos com a colaboração e parceria de
vocês em mais este evento!

Sobre as Turmas
Percepção de Temperatura
Dando continuidade aos estudos sobre os
sentidos, as F2 testaram mais um deles. U-
sando o tato, as crianças puderam ver que
nosso corpo se adapta ao ambiente em
poucos minutos. Mergulhando os dedos em
copos de água morna e gelada e depois em
um terceiro copo, com água em temperatu-
ra ambiente, perceberam que a temperatura
que os dedos sentiam ia se adaptando ao
ambiente em que estavam. Com esse expe-

rimento, fizeram duas comprovações: nosso
corpo se adapta a diferentes temperaturas e
precisamos de instrumentos específicos pa-
ra aferir a temperatura, pois os nossos sen-
tidos podem nos enganar.

Percepção de Temperatura

Construindo a Feira Moderna
Para os alunos de F3, um dos grandes de-
safios deste evento é transformar todo o co-
nhecimento em apresentações para as fa-
mílias. Eles retornam ao caderno, produzem
textos, ensaiam as falas e, no dia, sentem
muito frio na barriga! Envolvem-se também
com as atividades plásticas, produzindo de-
senhos, pinturas, colagens... Tudo para
mostrar um pouquinho do que fizeram du-
rante o ano.
Esperamos que essa estreia na Feira Mo-
derna seja um sucesso. Até lá!

Teatro de Mamulengos
Dialogando com o projeto de turma, as F3
estudaram um tipo de teatro de bonecos po-
pular brasileiro, presente principalmente no
estado de Pernambuco: o mamulengo. De-
pois de assistir a fragmentos de espetácu-
los tradicionais, selecionamos um trecho do
enredo recorrente nesse tipo de teatro: uma
cobra devora outros personagens que, de-
pois de resgatados, relatam a experiência
de estar dentro da barriga dela. A isso a-
crescentamos outras ideias possíveis para
a trama e, com alguns bonecos improvisa-
dos, os alunos ensaiaram e apresentaram
as cenas criadas.

Teatro de Mamulengos

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2


A Riqueza Musical do Nordeste
A prática da flauta doce foi intensificada nas
aulas de Música das F3 com a execução da
melodia de Maracatu Nação do Amor, de
Moacir Santos e Nei Lopes.
Pudemos praticar a leitura da música na
partitura, além de músicas do livro Vamos
Tocar Flauta Doce. Para desenvolver a téc-
nica exigida pela canção de Moacir Santos,
além da prática cotidiana nas aulas e em
casa, as crianças podem assistir ao vídeo
no Para Turmas (link) observando as posi-
ções das notas.
A letra de Nei Lopes suscitou muita curiosi-
dade sobre palavras da nossa cultura popu-
lar: sururu, açu, Itamaracá, moenda, calun-
ga... A pesquisa para descobrir significados
e imagens foi divertida e nos levou até a I-
lha de Itamaracá, onde, segundo Guerra
Peixe, teve origem o maracatu.
Pudemos conhecer também a ciranda prai-
eira de Lia de Itamaracá, outro gênero mu-
sical de origem pernambucana que canta-
mos e dançamos.

O Corpo na História da Arte
Os estudos sobre Arte nas F3, F4 e F5 con-
tinuam de vento em popa! A ficha tem orien-
tado nossos debates e apreciações, en-
quanto vamos fazendo propostas e regis-
tros variados, paralelamente à leitura do
texto.
Encantados com as estátuas gregas, os a-
lunos de F4 este ano investiram numa relei-
tura em argila. As dificuldades foram mui-
tas, mas os alunos enfrentaram os obstácu-
los e os resultados ficaram muito bons.
As F3 e F5 estão preparando belos mosai-
cos com pedacinhos de papel colorido. O
trabalho exige muita atenção e paciência. O
resultado e o acabamento delicado são sur-
preendentes.
Continuaremos a leitura pois ainda falta
muita história para ser conhecida.

O Corpo na História da Arte

A Muitas Mãos
As F4 estiveram completamente envolvidas
com os últimos ajustes para a Feira Moder-
na. Em parceria com os companheiros de
sala e com a turma do outro turno, a crian-
çada tirou a semana para dar lições de tra-
balho em equipe.
Foi assim que lapidaram os textos produzi-
dos para a apresentação, pintaram painéis,
prepararam jogos. Na reta final, valeu tanto
terminar o que o outro grupo começou
quanto aceitar ajuda.
Ouvir a apresentação dos colegas, dando
pequenas dicas, foi a prova de que a gene-
rosidade e o entendimento de que juntos
somos mais fortes estão sendo construídos
cotidianamente. A criançada está compro-
metida e contando as horas para mostrar o
seu trabalho.
Até lá e boa Feira!

Que Venha a Feira Moderna!
Nas últimas semanas temos nos dedicado à
Feira Moderna, momento em que partilha-
mos nossos estudos com a comunidade es-
colar.
Investimos no retorno aos cadernos, às fon-
tes pesquisadas, transformando tudo em
materiais que possam mostrar o aprendiza-
do do projeto de pesquisa das F5 sobre a
pele. Consultar, organizar, relacionar e a-
presentar os estudos é tarefa árdua, mas
necessária à construção do conhecimento e
ao exercício de estudante. Ao longo desse
percurso, fomos pensando em experimen-
tos, jogos e trabalhos plásticos que pudes-
sem nos ajudar a contar essa história.
Nas apresentações partilhadas entre os
grupos e com outras turmas, fomos corrigin-
do, ajustando, complementando e apren-
dendo, ao ouvir e contribuir com o refina-
mento do trabalho dos colegas. "Ah, mas já
mudou de novo?" "Não posso falar assim?"
"O que mais eu preciso fazer?" "Tenho que
fazer isso mesmo?"
Sim! E que venha a Feira Moderna!

Que Venha a Feira Moderna!

Festa de Encerramento
As F5 têm uma grande responsabilidade na
peça de final de ano. Além de cantar e dan-
çar, os alunos interpretam a história que
perpassa a festa. É muito importante que
todos continuem estudando o roteiro e se
familiarizem cada vez mais com a sequên-
cia das cenas. Cada um deve saber suas

entradas e saídas e, claro, ter suas falas
decoradas, para que a festa possa aconte-
cer.

Sarau
O sarau foi inteiramente organizado pelas
F8. Dessa forma, os colegas desse seg-
mento dão boas-vindas aos alunos de F5
que, em 2019, serão os calouros do Funda-
mental II.
Foi lindo, garotada! Parabéns aos que se a-
presentaram para o público animado de a-
migos, ex-alunos e professores!

Sarau

De Todos
Outubro Acabou
Nosso aluno Antonio (F3T) convida todos
para assistir ao filme Outubro Acabou, do
qual participou, e que foi realizado por Ka-
ren Akerman e Miguel Seabra Lopes, seus
pais. O curta-metragem de 23 minutos é so-
bre a infância e será exibido em um evento
infantil no Parque Lage. Haverá uma tela
em frente à piscina e, se estiver calor, as
crianças poderão ver o filme de dentro dela!
A exibição acontecerá no Cine Laguinho, a-
manhã, 27/10, às 18h30, na piscina. O e-
vento é aberto ao público.

Aniversários
De 27/10 a 2/11
Outubro
27 Francisco Bacellar Freudenfeld  TGT 
28 Gilles Batista Vieira  AUX 
28 José Schmidt F L Domingues  F2M 
28 Filipa Moletta Mendes Moraes  F2T 
28 Juliana Reis P Bastos Moreno  AUX 
29 Antonio Bento de Oliveira Barbalho  F9T 
29 Arthur de Moura Ungier  F2M 
29 Miguel Linberg Asseff  F6M 
29 Julia Ribeiro Sharp  F1AT 
29 Sofia Ribeiro Matta de Almeida  F7T 
29 Teodoro R do A de Abreu Ramos  F5T 
30 Rafaela Cordeiro da Silva Maia  TFM 
30 Miguel de Castro Aragão  F2M 
31 Theo Abulafia Lerner  F5M 
Novembro
1 Maia Rocha Coentro Burgos  F9M 
1 Leonardo Kasahara Mattietto  F5M 
1 Henrique Bastos Paixão Gomes  F9T 
2 Vanessa da Silva dos Santos  AUX 
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