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Para Todos
Festas e Mostra de Artes
Lembramos que a Mostra de Artes de
F3 a F9 será no dia 8 de junho. Em
breve divulgaremos o horário com a
escala das apresentações. Por
enquanto, pedimos que reservem esse
sábado nas agendas. A presença de
todos é imprescindível para o sucesso
e gratificação dos grupos que vêm se
dedicando tanto às produções. Já
enviamos etiquetas com orientações
sobre o figurino para os alunos que
apresentarão trabalhos de Teatro e
Dança. Pedimos atenção a essa
questão.
As festas de F1 e F2 estão agendadas
para os dias 12 e 14 de junho,
respectivamente, às 8h para o turno da
manhã e às 16h para o turno da tarde,
mas ainda estão sujeitas a
confirmação.

Ensino Fundamental I
Reunião de Pais da F1
Lembramos às famílias que a reunião
será na próxima segunda-feira, às 19h.

Sapo ou príncipe?
Nas F1, sapo está virando príncipe, e
girinos estão virando sapos! É isso
mesmo! As Turma dos Detetives e dos
Mutantes receberam, do Théo Joels e
da Antonia, sapos que estão virando
príncipes e estão crescendo. Se
quiserem se casar, princesa é o que
não falta nas duas turmas! Já nos
girinos, estão começando a crescer
perninhas e os "cientistas" vêm
observando essa metamorfose e
documentando no relatório de
observação. Com carteirinhas de
cientistas e muita imaginação, as
crianças observam as transformações
nas histórias e na ciência.

Passeio medieval
As crianças de F1 serão príncipes e
princesas. Faremos um banquete e um
baile medieval aos pés da torre do
Parque Lage.
A F1M irá na terça-feira e a F1T na
quinta. O lanche para o banquete será
combinado através das agendas.

Museu para F2M
A F2M irá ao museu de
Geodiversidade, da UFRJ, na
sexta-feira.

Desafio!
As crianças das F2 receberam fichas
de 1 a 9 e tiveram o desafio de fazer a
adição de todas o mais rápido possível.
Depois que os grupos terminaram,
conversaram sobre as estratégias
utilizadas com muitas reflexões. O
grupo que conseguiu resolver a soma
mais rápido tinha formado pares de 10
com as fichas. Todos concordaram que
foi uma boa estratégia e a partir de
então estão sendo convidados a
utilizá-la também.

Visitas na F3T
A F3T recebeu a visita de alguns pais
durante os últimos dias. Pedro, pai da
Luiza Lezan, Flávia, mãe do Lourenço,
Keila, mãe da Carolina, Ricardo, pai da
Luiza Cotrim e Fabrício, pai da Luana,
vieram nos contar sobre suas viagens
ao Rio Amazonas. Todos foram até lá a
trabalho e cada um nos falou sobre
algo diferente. Aprendemos um pouco
sobre o Festival de Parintins, sobre a
tribo Ticuna e um pouco de sua cultura,
sobre estradas da região e igarapés,
vimos um arco e flecha de verdade,
uma máscara esculpida em madeira,
conhecemos o rio Hamsa, que passa
4Km abaixo do Amazonas, vimos
aviões e pilotos tentando levantar voo
no meio da floresta, escolas, vídeos

com depoimentos de ribeirinhos, o
encontro das águas do rio Solimões
com o Negro e as diferenças que
existem entre elas. Essa experiência foi
muito rica e as crianças adoraram
aprender que podemos chegar à
Amazônia de ônibus!

Ah... Choveu!
Choveu, e muito, na segunda-feira, e
as F3 não puderam realizar sua
pesquisa de campo. Ossos do ofício de
pesquisador. Remarcamos para o dia
20, segunda-feira, a F3T, e para o dia
24, sexta-feira, a F3M. Lembrem-se
que o horário é especial.

Novidade na F3M
Nossos pequenos matemáticos foram
apresentados à conta armada. Durante
a aula, foram descobrindo os
mecanismos do algorítimo a partir dos
conhecimentos já adquiridos sobre o
sistema de numeração decimal.
A criançada vai se apropriar de mais
essa forma de calcular sem abandonar
as estratégias pessoais que fazem
parte do acervo de cada um. É mais
uma ferramenta para facilitar as
resoluções de problemas e outros
desafios que estão por vir.

Novidade na F3M

Plantão
Chegamos ao final do primeiro
trimestre. Tempo de avaliações,
boletins, reflexões e transformações.
Assim, convidamos os pais de F4, F5 e



do Fundamental II para o plantão que
acontecerá no dia 23/05, quinta-feira,
das 18h às 21h.
Para quem está chegando na escola e
ainda não sabe, o plantão é um breve
encontro (15 min), entre pais e
professores.
É importante lembrar a necessidade do
agendamento prévio na secretaria da
escola para os pais de F4 e F5.
Os atendimento para os pais do
Fundamental II (de F6 a F9) é feito por
ordem de chegada.

Quantas Árvores!
Chegou a nossa vez! Inspirados na
história "A vida secreta das árvores" e
na apreciação de obras de Klimt e de
outros artistas plásticos que retratam
árvores em seus trabalhos, a F4M se
aventurou a criar suas árvores para
ilustrar a capa do caderno de Projeto.
Surgiram árvores de todo tipo. Quanta
criatividade! Quem ainda não
plastificou, aproveite o final de semana.
Com o manuseio, corremos o risco de
que nossas capas se estraguem.

Quantas Árvores!

Revolution
O Coral prepara um novo arranjo da
música "Revolution", de John Lennon e
Paul McCartney. Eleita, em votação
nas nossas aulas, a música está
fazendo sucesso com as crianças, que
aproveitam para treinar o inglês. E o

dever de casa é cantar com os Beatles
para ir decorando a letra!

As F5 no MAR
Para uma turma que estuda a água e o
Rio de Janeiro, o passeio ao novo
Museu de Arte do Rio não poderia
deixar de ser feito. Além de saborear o
grande acervo que nos leva a diversos
períodos da história da cidade,
pretendemos observar, também, as
transformações que estão acontecendo
na região do Porto.
Agendamos visitas guiadas para as
turmas neste mês de maio.
F5T, dia 16, próxima quinta-feira
F5MB, dia 22, quarta-feira
F5MA, dia 29/5, quarta-feira

Aos Pais de F5
No dia 20 de junho, às 19h30, faremos
uma reunião de pais especial para
apresentar o trabalho pedagógico que
realizamos no Fundamental II.

Ensino Fundamental II
Mais Clarice Lispector
A F6M recebeu Lícia Manzo, mãe de
Clara, para uma conversa sobre a vida
e a obra de Clarice Lispector. O
encontro representou o fechamento
desse estudo e trouxe grandes
contribuições para nossas reflexões.
Agradecemos pela agradável visita!

Pitch Perfect na F9
Os alunos de F9, inscritos em Canto na
aula de Música, preparam um número
do filme "Pitch Perfect" (sugestão da
turma). As músicas "Just the way you
are (amazing)", de Bruno Mars e "Just
a dream", de Mitch J, Nelly, Rico Love,
Jim Jonsin e Frank Romano se juntam
em um arranjo inusitado adaptado
especialmente para eles. Todos
toparam o desafio e o resultado, que
poderá ser visto na Mostra de Artes,
está surpreendente!

Grandes Dramaturgos
Iniciamos, com as F9, um estudo sobre
os grandes dramaturgos da história do

Teatro. Começamos nossa pesquisa
com Shakespeare. Primeiramente,
aprendemos um pouco sobre sua vida.
Depois, lemos trechos de "Sonhos de
uma noite de verão" e "Antônio e
Cleópatra", e pudemos fazer uma
comparação entre os dois gêneros
teatrais. As leituras dramatizadas
dessas obras, escritas no séc. XVI, é
um desafio grande e muito instigante.

Convênio com o São Vicente
Lembramos aos pais de F9,
interessados no convênio com o
Colégio São Vicente, de nossa reunião
amanhã, sábado, 11 de maio, às 10h.

De Todos
Dança Criativa
Ana, mãe da Flora (F5MA) indica a
aula de Dança Criativa que acontece
todas as quintas-feiras no Espaço
Corpo Seguro, Rua Camuirano, 76,
sala 203.
O objetivo da Dança Criativa é
trabalhar as percepções, a motricidade,
a expressão, proporcionando o
desenvolvimento da consciência
corporal e a identificação de um ritmo
corporal próprio. Assim, as crianças
dão asas a imaginação!
Preço: R$ 100,00
Turma 1: 5 a 08 anos, das 14h as 15h
(a confirmar)
Turma 2: 08 a 12 anos, das 15h as
16h:30min

Aniversários
De 13 a 19 de maio
13 VALENTINA F LEPECKI  F2M
13 MARIA L A DE ANDRADE  F7T
13 GABRIEL DE S BRAKARZ  F1T
13 PALOMA T G DE OLIVEIRA  F9MA
15 IARA LUCAS M DE CASTRO  F6M
15 VICTORIA T CARVALHAL  F5MA
15 BRUNO DE A TRAMUJAS  F7M
16 ANA ATEM DIAMANTE  F6T
17 BRANCA G-WELLER  F6T
17 ROSILEA R S PEREIRA  AUX
18 LUIS H L DE A MAGALHÃES  F6T
19 ANTONIA P DO A PEIXOTO  TDT
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