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Para Todos
Reafirmando Valores
Em tempos de reflexão sobre o destino da nação, o futuro de nossas crianças
e jovens e da educação, queremos reafirmar nossos valores, explicitados em
nossa Proposta Pedagógica (link). São princípios que norteiam nossas cren-
ças e fazer pedagógico.
"Tomamos como referências éticas os valores proclamados na Declaração U-
niversal dos Direitos Humanos e na dos Direitos das Crianças; a crença na
democracia, na solidariedade e na fraternidade como valores universais; a
busca da participação, da livre expressão e do respeito mútuo; a necessidade
da escuta cuidadosa e amorosa das diferentes inquietações, necessidades,
anseios e sonhos de cada pessoa, grupo, povo ou nação; a certeza de que a
paz política, social e econômica é o único ambiente propício para o desenvol-
vimento humano."

Questionário de Avaliação
Se você ainda não respondeu ao questionário de avaliação, não deixe de par-
ticipar! Esse retorno é muito importante para repensarmos a escola, planejar-
mos o novo ano, buscando mudanças e adaptações que possam melhor aten-
der às demandas das famílias e de nossos alunos. O questionário é composto
de algumas perguntas de múltipla escolha e apenas três dissertativas (críti-
cas, elogios e sugestões), que são opcionais. Contamos com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).
O prazo para o envio do formulário preenchido vai até 12/11, segunda-feira,
para que possamos nos organizar para as reuniões de avaliação, que têm co-
mo ponto de partida o resultado dessa enquete. Serão nas seguintes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.
Não deixe de participar!

Papo Aberto 4
Educar com liberdade não é educar sem limites. Esse foi o tema do nosso
quarto Papo Aberto. Na quinta-feira passada recebemos Inês Delorme e An-
gela Borba para pensar sobre práticas educativas da escola e da família, que
possam atender aos princípios de liberdade, respeito e participação das crian-
ças sem, contudo, abrir mão dos contornos e limites necessários.
Vimos que um trabalho no qual a liberdade e a participação das crianças são
respeitadas e valorizadas não pode prescindir de referências éticas claras,
que estejam presentes, favorecendo a construção de uma convivência harmô-
nica com o outro, e de uma autonomia moral.
Lembramos que a liberdade de expressão não pode ser confundida com a au-
sência de limites e que a restrição pode ser motivadora e terreno fértil para o
processo de criação.
Ressaltamos a possibilidade de proporcionar um espaço rico de aprendiza-
gens sem abrir mão da brincadeira como manifestação principal da infância e
ferramenta para compreensão do mundo.
Encerramos assim o ciclo de palestras comemorativo dos 70 anos de nossa
escola. Esperamos ter proporcionado momentos prazerosos de reflexão e for-
mação, tanto para nossa equipe de professores como para os pais, que divi-
dem conosco a tarefa de educar.

Avisos EFII
Passeio das F5 com as F6
O novo segmento se aproxima e os alunos das F5 vão fazer um passeio es-
pecial de integração com os alunos das F6, no dia 9/11, sexta-feira, no Clube
dos Macacos. Será um dia de muitas brincadeiras, jogos, piscina e conversas.
Cada aluno deve levar roupa de banho, muda de roupa, toalha, chinelo, repe-
lente e protetor solar. O lanche será coletivo.

Sobre as Turmas
Eleições
Não foi um processo fácil para ninguém. O tempo nos dará o distanciamento
necessário para, futuramente, compreendermos melhor as experiências vivi-

das durante o período eleitoral de 2018. Na escola, procuramos acolher as
questões dos alunos, as divergências, os silêncios, as críticas, os comentários
que às vezes pareciam mais inflamados e em outros momentos exaustos de
tanta informação.
No início das propagandas eleitorais, a Coordenação fez uma urna simbólica
com a seguinte pergunta: o que você quer saber sobre as eleições? A partir
daí, fizemos vários murais informativos tentando responder aos alunos sobre
perfil de candidatos (deputados, senadores, governadores e presidente); o
que são fake news e como se informar; a história do voto e das eleições etc.
Nas aulas de Matemática de F7, para trabalhar pesquisa quantitativa e forne-
cer aos alunos mais uma ferramenta de pesquisa de Ciências e Humanida-
des, os estudantes foram instigados a criar perguntas e construir gráficos. E-
les queriam saber o que pensam seus colegas sobre eleições, mesmo sem
serem eleitores. Em breve compartilharemos os resultados.
Nas F8, a partir das atividades interdisciplinares entre Português, Ciências e
Humanidades, os alunos escreveram textos livres sobre a democracia e sobre
os sentimentos deles diante do momento em que vivemos.
Nas Tribos, Rita e Mariana procuraram acolher e discutir os conflitos, fortale-
cendo os grupos, ajudando-os a escutar uns aos outros e a se respeitar.
Nossos alunos nos trazem as conversas em família somadas ao que ouvem
nas ruas, nas falas dos colegas na escola, ao que assimilam dos meios de co-
municação, e ficam preocupados com o futuro. A complexidade que estamos
vivendo vai muito além dos muros da Sá Pereira. Por aqui, procuramos reafir-
mar nossos valores pedagógicos através do diálogo, trazendo esperança para
esses jovens meninos e meninas que tanto querem transformar o mundo.

Conversando a Gente se Entende
Nas Tribos de F6, conversamos muito sobre postura, seja de estudante ou de
amigo. Procuramos estabelecer alguns acordos relacionados ao modo de agir
durante as aulas e às atividades individuais e coletivas. O que pode e o que
não pode. O que ajuda e o que atrapalha o próprio aluno, um amigo ou todo o
grupo. Desse modo, vivenciamos momentos reflexivos para que todos pas-
sem se perceber, se escutar e trocar uns com os outros.
Assistimos ao curta A Peste da Janice, de Rafael Figueiredo, e conversamos
sobre o quanto uma atitude indelicada ou não pensada, dita como brincadeira,
pode magoar e excluir um colega do grupo, gerando muito sofrimento. É im-
portante estarmos atentos às nossas brincadeiras, aos nossos gestos e pala-
vras, para não ferir um amigo. Afinal, todos nós queremos e gostamos de ser
respeitados e nos sentir incluídos.

Aprendendo e Ensinando Pronomes
As F6 estão estudando os pronomes e conversando sobre a perspectiva das
três pessoas do discurso: um enunciador que fala com um destinatário sobre
algum assunto. Chegamos, assim, à conclusão de que uma pessoa física po-
de representar ao mesmo tempo as três pessoas do discurso, como é o caso
de um registro de diário. Nesse tipo de texto, nós escrevemos para nós mes-
mos, muitas vezes sobre nós!
Motivados por essas discussões e com o auxílio de livros de gramática, os es-
tudantes se organizaram em grupos e apresentaram o que aprenderam sobre
os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo, pronomes possessivos e pro-
nomes de tratamento. Tinham como objetivo explicar o que é um pronome, a
característica específica do pronome escolhido, dar pelo menos dois exem-
plos e formular um exercício para a turma.
Os exercícios propostos e as explicações foram surpreendentes e muito bem
estruturados, além de lúdicos. Os alunos experimentaram uma brincadeira de
morto-vivo gramatical, um Quiz pronominal, jogo de adivinhação, encenações,
músicas e muitos outros.

Festa de Encerramento
Nas aulas de Teatro de F6 e F7, lemos e discutimos o roteiro da Festa de En-
cerramento. Identificamos os temas presentes no espetáculo e conversamos
sobre a relação desses temas com o Projeto Institucional de 2018 - Da Cabe-
ça aos Pés: que Histórias o Corpo Conta?
Em grupos, os alunos criaram cenas livremente inspiradas nos temas e nas
discussões realizadas. As cenas criadas foram compartilhadas com o restante
da turma.
Nas F8, depois da leitura, aprofundamos a discussão com foco na cena que
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será encenada pela turma e começamos a ensaiar com os alunos que se inte-
ressaram em fazer essa participação.

Festa de Encerramento

Caracterização
Para concluir os estudos sobre a Commedia Dell'Arte, as F7 pesquisaram a
caracterização dos personagens. Viram que o ator é capaz de se transformar
através de seu corpo e sua voz, mas existem alguns outros recursos que o
auxiliam nessa transformação. O figurino, a indumentária e a maquiagem são
alguns deles. Assistimos a vídeos tutoriais e testamos algumas técnicas de
maquiagem. Foi interessante, e até engraçado, perceber as mudanças nos
nossos rostos e nos dos amigos.

Caracterização

Muitos Sentimentos
Nas Tribos da F7T, a partir da escolha de algumas pranchas com desenhos
do artista uruguaio Gervasio Troche, os estudantes falaram sobre como estão
se sentindo em sua adolescência. São muitas as sensações trazidas por eles:
sentimentos confusos, pensamentos acelerados e choros às vezes desmedi-
dos. Intercalam posturas de muitas certezas com outras de inseguranças, dú-
vidas e receios. Necessitam de alguém por perto, ajudando, dando a mão, ori-
entando e impulsionando. Sentem-se carentes, mesmo quando tem muita
gente por perto. As alterações de humor também apareceram, assim como a
inquietação do corpo...
Nenhum sentimento que não seja nosso conhecido. Afinal, sabemos que tudo
isso faz parte do crescer. O bom é sentir que estamos juntos. Percebemos
que os jovens estão mais reflexivos durante nossas rodas de conversa, e com
uma escuta acolhedora, que fortalece o sentimento de união, de parceria e
respeito entre todos desse grupo que amadurece a cada dia.

Futevôlei e Jogos Populares
Desde o início do segundo semestre, as F8 estavam experimentando o fu-
tevôlei. Treinamos os movimentos básicos e pensamos muito em como o po-
sicionamento do corpo em quadra é importante para ajudar na hora de tocar
na bola. A dificuldade foi grande, mas todos se empenharam para evoluir. A-
gora a proposta são os jogos populares. Iniciamos com corda, amarelinha e e-
lástico. Muitos exclamaram "brincava muito disso!"! A diversão foi geral.

Questões de Gênero e Outras Questões
Nas tribos de F8 temos conversado sobre questões importantes da adoles-
cência, através de temas que vão se apresentando em nossas rodas de con-
versa. Sentimos que um vínculo de confiança e respeito foi construído, e as-
sim podemos conversar sobre o que os estudantes sentem, pensam e viven-
ciam nas suas relações com eles mesmos, com o outro e com a sociedade.
É um tempo de muitas descobertas e muitas informações. Eles gostam de tra-
zer questionamentos, compartilhar suas experiências e buscar as melhores
respostas. As eleições estiveram em pauta. A sexualidade está em pauta.
Nas últimas Tribos da F8T, muitas dúvidas surgiram sobre questões de gêne-
ro. Decidimos, então, esclarecê-las através de reflexões trazidas por estudio-
sos do tema. Conversamos sobre o assunto, sempre com a escuta atenta e
respeitando os diferentes posicionamentos; procuramos entender melhor o
que nos chama à reflexão; os diferentes conceitos relacionados a identidade
de gênero, orientação sexual e sexo biológico.
Poder dialogar é a melhor forma de superar nossos preconceitos e aprender a
lidar com a diversidade, sabendo que são muitas as possibilidades de ser e
estar no mundo.

Futevôlei e Jogos Populares

Aniversários
De 3 a 9 de Novembro
3 Isadora Maciel Netto  F3T 
3 Bernardo Dahmer Ferreira  F1BT 
4 Jose Flaksman Veloso  F4T 
5 Francisco Vianna Diaz  F4T 
5 Hugo Cardoso da Silva  AUX 
5 Aida Burnier da Silveira  AUX 
5 Lara Lage Moreno  F7M 
5 Mathias Kersten  F1AT 
5 Carolina Galvão Maia  F9T 
6 Patryck Esteves Motta  AUX 
7 Antonio Nery Abrantes  F9T 
7 Julia Bacellar Freudenfeld  F6T 
8 Miguel Galvão de Morais Perpétuo  F7T 
9 Alice Hoineff  F9M 
9 Antonio Oswaldo Cruz Penido Antunes  F2T 
9 Luiza Mafra Soares  F5M 
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