
Informe 951 - EFI
Notícias de 9 de Novembro de 2018 - Ano XXV
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo –  2538-3231, 4106-0745
Rua Marques, 19 – Humaitá –  2538-3232, 4104-0209 / Rua Martins Ferreira, 61 – Botafogo – 3851-6821
www.escolasapereira.com.br - escola@sapereira.com.br

Para Todos
Reuniões de Avaliação
O prazo para o envio do formulário preenchido vai até
12/11, próxima segunda-feira.
O questionário é composto de algumas perguntas de
múltipla escolha e apenas três dissertativas (críticas, e-
logios e sugestões), que são opcionais.
Se você ainda não respondeu ao questionário de avali-
ação, não deixe de participar! Esse retorno é muito im-
portante para repensarmos a escola, planejarmos o no-
vo ano, buscando mudanças e adaptações que possam
melhor atender às demandas das famílias e de nossos
alunos. Contamos com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).

As reuniões de avaliação, que têm como ponto de parti-
da o resultado dessa enquete, serão nas seguintes da-
tas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.

Escola sem Partido
Tema em discussão nas escolas, universidades e no
novo governo, o programa Escola sem Partido será o
assunto do próximo Papo Aberto da Escola Sá Pereira.
No dia 21/11, quarta-feira, às 18h30, no salão da sede
da Capistrano de Abreu, receberemos a professora e
historiadora Fernanda Moura para conversar sobre os
conflitos políticos, ideológicos, culturais e pedagógicos
entre o programa Escola sem Partido e a Educação De-
mocrática. A convidada é mestra em Ensino de História
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especia-
lista em Gênero e Sexualidade pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e integrante do coletivo Pro-
fessores contra o Escola sem Partido e do Movimento
Educação Democrática.
Link para Inscrições

Feriadão
Nas próximas semanas teremos feriados e recessos.
Vai ser um tempinho bom para todos descansarem e
voltarem recarregados para os últimos compromissos
do ano. Ainda temos pela frente muito estudo, ensaios
e festas. De quinta-feira, 15/11, a terça-feira, 20/11, não
funcionaremos.

Festa de Encerramento
É tradição em nossa escola encerrarmos o ano com u-
ma grande festa integrando as turmas, famílias e pro-
fessores. O tema dos espetáculos busca dar visibilida-
de ao Projeto Institucional, criando uma teia dos assun-
tos estudados em cada segmento. É um momento de
culminância e concretização desse trabalho feito a tan-
tas mãos.
Já definimos os dias e turnos das festas. Precisamos
de um pouco mais de tempo para cronometrar os en-
saios e termos uma noção mais precisa da duração de
cada espetáculo, para definirmos os horários de cada
sessão. Mas para que vocês possam ir se organizando,
seguem algumas informações:
15/12 (sáb) - Manhã - Fundamental II e Formatura das
F9.
15/12 (sáb) - Tarde - Fundamental I.
16/12 (dom) - Manhã - Pereira.
16/12 (dom) - Tarde - Pereirinha.
A Sala Baden Powell, como nos anos anteriores, será o
espaço que vai nos acolher. Lá já fizemos muitos ami-
gos e nos sentimos em casa.

Avisos EFI
Ensaio Geral 
A experiência de ensaiar as apresentações de final de
ano no palco onde elas acontecerão é fundamental pa-
ra a segurança de nossos alunos em relação aos deslo-
camentos no espaço, especialmente para os estrean-
tes. Por isso, precisamos contar com a colaboração dos
pais, na alteração da rotina necessária para que os en-
saios aconteçam. A presença de todos é fundamental
para o sucesso e a gratificação do grupo.
Nesses dias, a entrada e a saída serão na portaria da
Sala Baden Powell, Av. N. S. de Copacabana, 360.
Fundamental I (F2 a F5)
11/12 (ter)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Fundamental II (F6 a F9)
12/12 (qua)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Pedimos que os alunos levem apenas o lanche, tanto o
sólido como o líquido, em embalagens individuais e
descartáveis. Autorizações para mudança de responsá-
vel na hora da saída devem ser avisadas à Secretaria
até a véspera do ensaio.

As F3 Vão ao Cadeg
No dia 28/11, quarta-feira, precisaremos trocar o turno
da F3T. Para realizar a Feira Livre Sá Pereira, faremos
as compras no Cadeg. Neste dia, a F3T deverá chegar
às 8h e sair às 12h15. Anotem para não esquecer!
A feira acontecerá no dia 30/11, sexta-feira, com a pre-
sença dos pais. F3M às 11h e F3T às 16h30.
Durante os preparativos para a feira, as crianças se de-
bruçam ainda mais nas atividades que envolvem o sis-
tema monetário. Mostram-se cada vez mais sabidas
nos cálculos com centavos, começam a manusear a
calculadora e a entrar em contato o vocabulário comer-
cial através de problemas matemáticos. Aproveitamos
para aprofundar os saberes nos sistemas de medidas:
peso, volume e capacidade são palavras que farão par-
te das nossas próximas conversas por aqui.
Enviaremos mais detalhes nas próximas semanas.

Passeio das F5 e F6 Adiado
O passeio das F5 e F6 ao Clube dos Macacos foi adia-
do para 26/11, segunda-feira. Nossas F5 já estão com
um pé lá e outro cá, quase no Sexto Ano. Nada melhor
do que as F6, que conviverão com eles até as F9, para
fazer as honras da casa. Vamos torcer por um dia de
sol e calor para curtir e fazer novos amigos.

Sobre as Turmas
Os Sentidos e a Música
Nas aulas de Música das F2, exercitamos a percepção
sonora das crianças, comparando sons agudos e gra-
ves; observando as distâncias entre frequências; e i-
dentificando se pares sequenciais de notas musicais a-
presentavam movimentos descendentes ou ascenden-
tes e intervalos próximos ou distantes.
Nessa prática utilizamos o canto, o piano e o site de
percepção sonora www.teoria.com.
Rodas de improvisação limitadas às quatro notas, com
características presentes nos exercícios de escuta (dis-
tância e proximidade), e o uso de escaletas, xilofones,
voz e canos musicais animaram as crianças, principal-
mente quando o revezamento da regência com Mano
Solfa foi incorporada à atividade.
Experimentamos também alguns aquecimentos vocais

e iniciamos a leitura na partitura.
O tema de pesquisa das turmas inspirou a composição
apresentada pelo professor às crianças, que criticaram,
sugeriram, completaram e ainda a batizaram como
Sentidos. Engajadas na construção do arranjo, reveza-
ram-se nos instrumentos da sala de Música e cantaram
lindamente a composição.
Vejam os vídeos dos ensaios:
Vídeo da F2M
Vídeo da F2T

Doces e Poesias
A F2M teve uma manhã com poesias e doces para re-
ceber uma visita muito especial: o Byron, pai da Antoni-
a Jabor. Ao lermos Histórias de Ninar para Garotas Re-
beldes - 100 Fábulas Sobre Mulheres Extraordinárias,
de Elena Favilli e Francesca Cavallo, Antonia percebeu
que uma das histórias era da tia bisavó de seu pai, Co-
ra Coralina. Então, Byron veio até nossa escola e nos
contou um pouco sobre essa poetisa e confeiteira tão
conhecida. Os alunos trouxeram de casa suas poesias
e leram em sala, viram um pedaço do filme sobre a vida
de Cora e experimentaram um bolinho típico de Goiás,
que Byron costumava comer quando visitava sua tia.
Foi um prazer receber essa visita. Ficamos agradecidos
pela conversa, poesias e doces. Obrigada, Byron!

Doces e Poesias

Cérebro 
Continuando os estudos sobre o sistema nervoso, as
F2 tiveram contato com mais uma fonte de informações
e assistiram ao vídeo Setores do Cérebro (link). Depois
a F2T escreveu um texto coletivo para registrar os co-
nhecimentos retidos do que foi assistido.

O Cérebro
O cérebro tem quatro partes, e se algum dano aconte-
cer a essas partes, isso pode ter consequências gra-
ves, inclusive mudanças de comportamento e persona-
lidade. Esse órgão tem 86 bilhões de neurônios que se
comunicam através de 'choquinhos'.
As quatro partes são: frontal, parietal, occipital e tempo-
ral.
A occipital controla a experiência visual.
A frontal ajuda a planejar objetivos.
A parietal controla as informações dos músculos, da vi-
são, da audição e do tato. Se acontecer algum dano a
essa parte, podemos sentir que metade do corpo não é
nossa.
E a temporal é responsável pela linguagem e por tomar
consciência das coisas."

Muito sabidas, essas crianças!

Tecnologia em Sala
As F3 estão começando a usar a calculadora. O uso
dessa ferramenta em sala de aula tem uma razão so-
cial e permite às crianças ampliar diversas relações

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2
https://www.sympla.com.br/escola-sem-partido-e-educacao-democratica__400331
http://www.teoria.com/pt/exercicios/index.php
https://youtu.be/Q3AAoiJK_DI
https://youtu.be/zbjNHL7PRUI
https://youtu.be/bQvYZ0TkHjk


matemáticas e calcular em diferentes grandezas numé-
ricas. Nas propostas com problemas, é um instrumento
motivador, pois estimamos mentalmente os resultados,
resolvemos os desafios e finalizamos a tarefa, conferin-
do e comparando as decisões tomadas matematica-
mente, apoiados na calculadora.
As tecnologias desenvolvem muitas possibilidades; po-
rém o pensamento reflexivo não será abandonado. Até
lançar mão dos dedinhos para contagem continua va-
lendo!

Tecnologia em Sala

Galeria de Valores
Moedas e cédulas de todos os países, mercadorias de
escambo, balanças e cofres fazem parte do acervo
dessa importante galeria do CCBB. Essa visita é muito
produtiva para as F3, pois ajuda as crianças a conhecer
um pouco da história da humanidade através da econo-
mia. Conversas sobre o comércio, a história do nosso
país, a vinda da família real e a fundação do Banco do
Brasil permearam nossa aula-passeio. Vimos também o
mobiliário do Banco do Brasil de antigamente, com su-
as grandes mesas de reuniões e escritórios pomposos.
Ainda deu tempo de ver a exposição de Basquiat e a-
preciar suas cores e formas em obras que atraíram os
olhares das crianças para os escritos e corpos repre-
sentados. Uma riqueza de passeio!

Galeria de Valores

Celebration!
Nas aulas de Inglês, as F3 conheceram Celebrations:
Children Just Like Me, livro que descreve, pela ótica de
crianças, duas celebrações ao redor do mundo. Esala
Perahera, que celebra o dente do Buda no Sri Lanka; e
N'cwala, a dança de guerreiros do Zâmbia.
Para conhecermos a cultura e as danças desses festi-
vais, fizemos uma dinâmica de pré-leitura e pesquisa,
em que as turmas foram iniciadas na leitura instrumen-
tal de pequenos textos e imagens das histórias.
Como o livro demonstra os movimentos corporais dos
meninos Nishantha e M'Sangombe, as crianças se ani-
maram a aprender e apresentar coreografias para a tur-
ma, utilizando comandos em inglês:
"Stamp your right foot on the ground." "Lift your right k-
nee up."

Dividir para Multiplicar Saberes
Passado o período de avaliação e comemoração dos
trabalhos da Feira Moderna, as F4 foram convidadas a
rever os conceitos de agrupamento e distribuição que
estão por trás da resolução das operações de divisão.
Precisaram explicar as operações contidas na divisão e
refletir sobre as ideias de agrupar e distribuir. Imersas
em problemas e perguntas, as crianças pensaram so-

bre enunciados matemáticos que exigiram um "olhar de
lince" na avaliação e na busca de soluções para chara-
das que envolveram as mais variadas situações e
quantidades.
Se paguei determinado valor por seis blusas, quanto
paguei por cada blusa? Se tenho uma quantidade de
tomateiros para distribuir por quatro canteiros, quantos
tomateiros coloquei em cada canteiro?
Com reflexões inteligentes e explicações partilhadas,
as turmas seguem consolidando conceitos fundamen-
tais para os próximos desafios.

Radionovela
Retomando o estudo iniciado no final do semestre pas-
sado sobre a voz no teatro, montamos, em parceria
com as aulas de Música, uma radionovela com o conto
árabe O Tapete, a Luneta e o Damasco.
Cada grupo ficou responsável por um capítulo da radio-
novela e os alunos se revezaram entre os personagens
da história e a sonoplastia executada ao vivo. O resul-
tado desse trabalho foi compartilhado com os respon-
sáveis, em uma aula aberta.

Radionovela

Encontro de Corais
O encontro de corais foi uma grande e deliciosa farra!
Esse tipo de movimento é importante pra colocar nos-
sos pequenos em contato com outras realidades de tra-
balho e abrir seus horizontes. As crianças estavam su-
peranimadas e extasiadas assistindo às apresentações
do Colégio Zaccaria e do Colégio São Vicente de Pau-
lo, e representaram a nossa escola com louvor.

Encontro de Corais

Bingo da Acentuação
Avançando nos estudos da nossa língua, as F5 joga-
ram um bingo para pensar na tonicidade e na acentua-
ção das palavras. A brincadeira se deu a partir de uma
pesquisa prévia, feita em casa. Para que o bingo acon-
tecesse, foi necessário preencher uma cartela com pa-
lavras que têm acento. Mas que coisa era essa de síla-
ba tônica?
"É como aquela máquina que mede as batidas do cora-
ção, num sobe e desce fazendo tipo o desenho de uma
montanha. Quando a parte da palavra é mais forte, a
máquina faz o desenho para cima e depois desce."
Ao longo da brincadeira e de alguns blefes, as crianças
começaram a pensar por que umas palavras levavam
acento, mas outras não. O que teriam em comum para
terem acento? Provocadas, puderam pensar nas regu-
laridades entre elas, além de serem desafiadas a es-
crever um conto com as palavras do bingo.
Nessa brincadeira de olhar mais de perto, foram se a-
proximando dessa formalidade da língua de um jeito
brincante.

Sobre a Biblioteca
Nas últimas idas à Biblioteca, a F5T assistiu a um vídeo

sobre Machado de Assis, que ficou pairando pela Ci-
randa de Autores por causa de O Mistério da Casa Ver-
de, obra inspirada no conto O Alienista.
Ouvimos sobre a vida do Bruxo do Cosme Velho e suas
obras, sobre o Rio de Janeiro de sua época e demos i-
nício à leitura de Conto de Escola no formato de quadri-
nhos, trazido por Alice Rossi.
Além de nos aproximarmos do Rio antigo, por meio da
história dos personagens Raimundo e Seu Pilar, as
crianças viram que crescer também é perceber, estra-
nhar e, no caso do conto, até ficar tentado a vivenciar,
algumas vezes, atitudes não tão nobres.

Os Saltimbancos
Há algum tempo, durante os recreios, a F5T usa o sa-
lão para dançar. E uma música se tornou constante pa-
ra algumas meninas: Bicharia, do musical Os Saltim-
bancos.
A brincadeira foi ficando séria e muito organizada, a
ponto de elas ensaiarem e montarem espontaneamente
a peça inteira. A estreia foi nesta última terça e o salão
ficou cheio para ver o dedicado trabalho das meninas,
feito a custo da amizade, da parceria e da partilha das
tarefas.
Parabéns, meninas! Estava tudo muito lindo: maquia-
gem, figurino, coreografias e, claro, a atuação de todas!

Os Saltimbancos

De Todos
Na Corda Bamba na Travessa
O Na Corda Bamba (www.nacordabamba.com) é um
blog de curadoria em Literatura Infantil. Neste sábado,
10/11, Isabella, professora da F4T e autora do blog, es-
tará na Livraria da Travessa de Botafogo ajudando
crianças e adultos na escolha dos livros infantis. O e-
vento acontecerá das 11h às 13h e, com uma boa con-
versa, a Bella vai trazer dicas bacanas de livros para to-
das as idades. Apareçam!

Aniversários
De 10 a 23 de Novembro
10 Nuno Gomes Paulo Corrêa  F2M 
10 Lara Luzia Villela de Oliveira  TFT 
10 Antonia Lima Martinez  TFT 
11 Alice Pinho Leite Monteiro  TFT 
13 Pamela Acatauassu Martins  PRO 
13 Stella Stopazzolli Randolph  F3T 
13 Rejane da Silva Xavier  AUX 
14 Mila Sá de Oliveira  F4M 
14 Bernardo Fortes Piquet Pessôa  F9T 
14 Pedro Futura Andrade de Oliveira  F6T 
14 Joaquim Giacomini Simões  F8M 
15 Pedro Viegas Santangelo  F3T 
16 Elionara Bernardo dos Santos  AUX 
17 Vitor Manoel de Carvalho  PRO 
18 Guilherme Queiróz Garschagen  TET 
18 Janaína Casaccia Brito  F9T 
19 Júlia Ramos Gallotti Póvoa  F6T 
19 Vicente Cunha de Araújo Pinheiro  F2M 
20 Paulo Roberto de Almeida  AUX 
20 Flora Lis Viveiros de Castro Diniz  F7M 
21 Luna Gonçalves Dias  F8T 
21 Emilia Benevides Picallo  TET 
23 Anna Beatriz Gaudencio Santiago  AUX 
23 Ravi Gribel Mansur Igreja  F5M 
23 Martina Felner Carvalho  F1AT 
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