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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 escola.
Sugestões e críticas são fundamentais para
que possamos traçar novos rumos, aperfei-
çoando estratégias para melhorar o atendi-
mento 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 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 colaboração
de vocês, pais e mães da Sá Pereira, divul-
gando a escola aos amigos. A acolhida dos
alunos novos está sendo feita em ordem de
chegada, de acordo com a disponibilidade
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 publi-
cada no dia 1/11, quinta-feira.

Sobre as Turmas
Lua Gigante
Todo ano buscamos participar dos espetácu-
los apresentados no Fil - Festival internacio-
nal Intercâmbio de Linguagens. As Turmas
da Pupila, do Esqueleto e da Pele se encan-
taram com a história Lua Gigante, uma pro-
dução brasileira. A narrativa sobre o universo
lúdico circense envolveu as crianças com u-
ma simples brincadeira de imaginários, na
qual livros viravam pássaros; nuvens, algo-
dão-doce; e uma bicicleta voava em direção
à Lua.
Agradecemos à Karen Acioly pela parceria.

Show dos Carioquinhas
A Turma do Cérebro apresentou para os a-
migos da escola a Banda dos Carioquinhas.
As crianças cantaram com animação a músi-
ca com a letra que compuseram, tocaram os
instrumentos confeccionados na sala de ar-

tes e movimentaram bastante o corpo.
O show foi um sucesso!

"O Cérebro dos Carioquinhas

O cérebro dos carioquinhas
guarda tudo, comanda tudo
E os neurônios ajudam muito.
O esqueleto do nosso corpo é duro,
Porque tem osso e
mexe muito porque tem músculo.
No nosso corpo tem barriga e bexiga.
No nosso corpo tem a língua e panturrilha.
O cérebro comanda e desmanda
na nossa não, no pulmão e no coração."

Show dos Carioquinhas

Lua Gigante
Coração Pré-Histórico
Dando continuidade ao projeto da Turma da
Pupila, as crianças foram em busca de res-
postas para mais uma pergunta: por que de-
senhamos o coração de uma forma, se ele
tem outra? Descobrimos que esse tipo de re-
presentação é de origem incerta, mas exis-
tem, sim, muitas suposições.
A hipótese que mais fez sucesso entre as
crianças foi a pintura rupestre, com mais de
doze mil anos, de um elefante em uma ca-
verna da Espanha.
Aproveitamos para pesquisar como essas
pinturas eram feitas e cada um pôde criar o
próprio elefante, utilizando os dedos e tinta.

Fechando com Chave de Ouro
Flexionar, estender, curvar, girar, torcer, pi-
sar, saltar... São inúmeras as possibilidades

de movimento do nosso corpo, e conhecê-
-las através das danças da cultura popular
significa ampliar o repertório para expressar-
-se e relacionar-se com nosso mundo de for-
ma sensível, afetiva e dinâmica.
Esses e outros movimentos estiveram pre-
sentes no cotidiano da Turma da Barriga ao
longo do projeto Riba, Pareia! O Corpo Quer
Dançar!
O corpo feliz do samba; o corpo ágil e flexí-
vel do frevo; o corpo do cortador de cana
presente no Cavalo Marinho; e o corpo forte
do maracatu (nas palavras das crianças) nos
trouxeram novas alternativas de mobilidade
e comunicação, deixaram o grupo ainda
mais afinado e encheram nossas manhãs de
alegria.
Ao longo desse processo, as crianças produ-
ziram textos e trabalhos de artes maravilho-
sos; e vibraram ao expor para a comunidade
escolar, durante a semana, o resultado des-
sa produção.

Fechando com Chave de Ouro

Coração Pré-Histórico
Visita da Talitha
A Turma do Esqueleto recebeu a visita da
Talitha, mãe do Diego, que veio conversar
sobre a pele como contorno de um território
complexo e surpreendente: nosso corpo.
As crianças sentiram o limite existente entre

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2


os corpos tocando os amigos ao andar de o-
lhos fechados pela sala.
Após essa divertida brincadeira, observaram
um mapa-múndi, viram os países e os con-
tornos de cada um e criaram um mapa com
desenhos das mãos dos amigos.
Foi uma tarde de muito aprendizado, diver-
são e cuidado com o corpo.

Visita da Talitha

Desafio do Olfato
A Turma da Mão foi surpreendida por um
cheiro diferente na sala de apoio: incenso
perfumado. Curiosas, as crianças tentaram
desvendar que cheiro era aquele e como
nosso nariz percebe diferentes odores.
Livros, vídeos e imagens nos ajudaram a co-
nhecer esse órgão e seu funcionamento.
Criamos, então, o desafio do olfato: de olhos
fechados, as crianças deveriam identificar a-
limentos apenas pelo cheiro. Em seguida,
cada criança classificou os cheiros em agra-
dáveis e desagradáveis.
Foi interessante perceber como os gostos
variam de pessoa para pessoa e como al-
guns cheiros nos remetem a memórias.

Desafio do Olfato

Memória Gustativa
Há algumas semanas a Turma da Pele vem
desvendando os mistérios que rodeiam a
memória. Depois de elaborar hipóteses e a-
profundar as pesquisas sobre a memória vi-
sual, as crianças demonstraram interesse na
memória gustativa.
Para aguçar a curiosidade e o paladar dos
pequenos, vivenciamos uma tarde de muita
degustação: frutas e legumes despertaram
as mais diversas sensações. Experimentar
variadas texturas e sabores foi pura diver-
são.

Quase Lá
Com pesquisas sobre o tato, a Turma do Co-

ração entrou na reta final do projeto Super-
poderes: os Sentidos.
Que sentido é esse? Por que sentimos pelo
corpo todo? Que cuidado precisamos ter
com nossa pele? Como ela nos ajuda a per-
ceber o mundo?
Em meio a perguntas e experimentações,
nossos pequenos produziram registros em
seus cadernos e mostraram que estão cada
vez mais apropriados do processo de aquisi-
ção da escrita.

Memória Gustativa
Argila
A Turma do Amor experimentou o contato
com a argila de modo muito especial. Primei-
ro, só com o olhar. Depois, com as mãos. A-
os poucos foram tocando com as pontas dos
dedos, sentindo a temperatura nas palmas,
espremendo, amassando, modelando, dei-
xando as sensações no comando e comen-
tando os sentidos despertados. Para ampliar
as possibilidades criativas e proporcionar
contato com diferentes texturas, oferecemos
pedrinhas e areia.
A exploração desses elementos da natureza
proporcionou novas emoções.

Argila

Tato com Massoterapeuta
"Ana, avó do Bernardo (F1BT) e da Dora
Dahmer (TFT), veio ensinar um pouco sobre
o tato para a Turma do Movimento. Ela é
massoterapeuta, que é um tipo de massagis-
ta. Ela disse que existe massagem para qua-
se tudo: massagem esportiva para atletas, ti-
po jogadores de futebol, basquete e vôlei,
para não ter pesadelos, dor, para desinchar

partes do corpo, relaxar e acalmar. Ela nos
ensinou a massagear os dedos e esquentar
as mãos. Fizemos duplas e massageamos o
amigo, primeiro nas mãos, depois nos pés e
nas costas. Foi bem relaxante e gostoso fa-
zer e receber esse tipo de toque no corpo.
Nessa visita, nós sentimos muito o que o tato
pode fazer na nossa pele, nos músculos e no
nosso humor. Nós ficamos felizes e agrade-
cemos a visita querida da Ana."
(Texto coletivo - Turma do Movimento)

Tato com Massoterapeuta

De Todos
Outubro Acabou
Nosso aluno Antonio (F3T) convida todos pa-
ra assistir ao filme Outubro Acabou, do qual
participou, e que foi realizado por Karen A-
kerman e Miguel Seabra Lopes, seus pais. O
curta-metragem de 23 minutos é sobre a in-
fância e será exibido em um evento infantil
no Parque Lage. Haverá uma tela em frente
à piscina e, se estiver calor, as crianças po-
derão ver o filme de dentro dela!
A exibição acontecerá no Cine Laguinho, a-
manhã, 27/10, às 18h30, na piscina. O even-
to 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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