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Para Todos
Viva o Arraial!
Parabéns para os alunos das F6 que
planejaram e se responsabilizaram pelas
tradicionais brincadeiras juninas,
realizadas no Pereirão, no campinho, no
salão e no pátio e transformaram a escola
num colorido arraial. Cada criança, de F1 a
F5, pôde circular pela escola, interagindo
com colegas de diferentes idades. Um dia
muito especial com brincadeiras, sabores,
músicas e danças. [mais no site]

Viva o Arraial!

Viva meu Boi Bumbá!
Na Festa Junina, as crianças das F5
apresentaram o auto do "Bumba meu boi",
resultado da parceria entre Teatro e
Música, que trouxe para as aulas esse
festejo popular.
Na presença dos alunos, amigos e
familiares, o Boi chegou numa semi-arena,
com cortejo, nos fazendo lembrar as festas
de rua. Foram momentos de muita alegria!
Todos comemoraram juntos o casamento
de Catirina e Francisco e o ressuscitar do
tão querido Boi Maroto! [mais no site]

Viva meu Boi Bumbá!

Férias e Reinício
Chegamos ao final do semestre! Os alunos
que não foram convocados para a

atividade de apoio pedagógico entram de
férias nesta sexta-feira. Os que
frequentarem o apoio entrarão de férias no
dia 19, junto com a Educação Infantil. O
reinício das aulas, para todos, será no dia
5/8.

Apoio Pedagógico
Na segunda-feira, inicia-se a semana de
apoio. Esperamos por todos os alunos que
foram convocados. Fiquem atentos aos
horários assinalados nas circulares
enviadas para casa.

Ensino Fundamental I
Plantão e Relatórios
Seguem, hoje, os relatórios individuais de
F1, F2 e F3 com o registro das conquistas
sociais e cognitivas realizadas pelas
crianças no primeir semestre.
Mais uma vez, lembramos que o Plantão
dessas turmas foi adiado para o dia 8/8,
das 18h às 21h. O agendamento deve ser
feito com a secretaria.

O Fim da História!
Terminamos nossa história nas F1.
Pinóquio foi o herói das crianças na
biblioteca. Ele pediu ajuda ao Gepeto, que
é um excelente carpinteiro, e abriu a porta.
Isso mesmo! Foi Gepeto quem libertou
nossos amigos. Para comemorar, um
festejo junino foi uma boa pedida.
Foram muitas aprendizagens neste
semestre embalado por imaginação,
fantasia, ciência, arte e alegria. Estamos
preparando um novo projeto e outras
histórias virão trazendo mais
transformações. Agora, aproveitem para
curtir os trabalhos enviados. Está seguindo
para a casa a pasta de Artes com algumas
das atividades desse semestre e ela
deverá voltar em agosto. Também segue
um envelope com as fichas, que não
precisa retornar. Aproveitem o descanso
para brincar e se divertir. Até breve!

Terra Sempre à Vista
O nosso planeta e suas transformações
estiveram no foco do olhar das crianças
das F2. O big bang, um planeta de lava,
um planeta de gelo, o surgimento da

crosta terrestre, da água, do oxigênio, da
vida... Os vulcões, a formação das
montanhas, dos oceanos, dos
continentes... Aprendemos muito com as
grandes contadoras de história do nosso
planeta: as rochas! Daqui em diante, o
olhar segue transformado e atento ao que
virá pela frente. Boas férias e até o
próximo semestre!

Canjica?
Não, para nós das F3, Mungunzá. Mingau
feito de milho branco, leite, coco e açúcar,
muito usado na região amazônica pelos
ribeirinhos. A pedido de todos, para
deixá-lo um pouco mais carioca,
caprichamos no leite condensado. Muitos
apreciaram e outros "torceram o nariz",
mas conheceram essa iguaria bem típica
da região que estamos estudando.

F4 Em Agosto
Organizamos nosso material e finalizamos
o semestre transformados pelas
descobertas e aprendizagens. Agora é
hora de dar uma paradinha, curtir a família
e reabastecer as energias para enfrentar
os novos desafios que virão.
Retornaremos em agosto curiosos para
desvendar os segredos da Botânica.
Daremos continuidade ao nosso trabalho
com a multiplicação e iniciaremos a
divisão. Vamos manter as nossas práticas
de leitura e escrita nos tornando cada vez
mais autores.
Pedimos para o próximo semestre o livro
"A Reforma da Natureza", de Monteiro
Lobato, editora Globo.
Boas férias!

Parabolicamará
Terminamos o semestre do Coral
começando a aprender um arranjo para a
música "Parabolicamará", de Gilberto Gil,
cuja letra trata das transformações
ocorridas em nosso mundo por conta dos
novos meios de comunicação e transporte.
A música serviu para que tentássemos
imaginar a vida das pessoas antes de
facilidades como o telefone, a internet, a
televisão ou o avião. Nem sempre foi fácil
saber de notícias de qualquer parte do
mundo ou se comunicar com alguém que
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estivesse longe.
"Ê, mundo dá volta, camará..."

Carlota Joaquina, Princesa do
Brasil
Com o fim do semestre e da leitura da
História do Rio, as F5 assistiram a
fragmentos do filme de Carla Camurati
para acompanhar os acontecimentos do
início do século XIX, com a vinda da
Família Real. Conscientes do tom satírico
e exagerado com que a História é
retratada, as crianças aproveitaram a
reconstituição de época, que ilustrou
bastante a leitura do livro, levantando
questionamentos e discussões.

Expressões Numéricas
As F5MA e F5MB iniciaram, nas últimas
semanas, o estudo das expressões
numéricas. A partir de situações-problema
desenvolveram a compreensão de como
se organizar matematicamente, através de
uma expressão numérica. Perceberam o
quanto a interpretação do problema e o
domínio das quatro operações são
imprescindíveis para a escrita das
expressões.

Ensino Fundamental II
Baile Junino do Fundamental II
O Baile do Fundamental II foi um sucesso!
Todos gostaram, brincaram e dançaram,
transformando a escola num Arraial.
Conseguimos fazer uma festa realmente
especial, com barraquinhas, correio do
amor, quadrilha e a estreia da Bateria da
Sá Pereira. Além disso, os alunos ainda
organizaram um baile surpresa dos
professores:
"O momento em que todos os professores
do Fundamental II dançaram foi incrível,
muito legal, não imaginávamos ver eles tão
animados. A quadrilha de professores e
alunos também foi pura animação. As
comidas estavam ótimas e tinha muita
paçoca!" (F7M)

Parabéns aos alunos pela organização. As
F7 trabalharam com muito prazer para que
a Festa fosse gostosa para todos. [mais no
site]

Panis et circenses
A turma que está trabalhando canto, nas
aulas de Música do nono ano, prepara a
música "Panis et circenses", de Caetano
Veloso e Gilberto Gil. Nas últimas aulas do

semestre fizemos a classificação vocal dos
alunos para que pudessem se dividir nas
três vozes que compõem o arranjo e já
começamos e experimentar a junção das
vozes.

Baile Junino do Fundamental II

De Todos
Bateria Mirim do Bloco do
Sargento Pimenta
Felipe e João, professores de Música da
escola, avisam a todos os alunos de 7 a 14
anos que o Bloco do Sargento Pimenta vai
abrir uma bateria mirim. As inscrições e
mais informações para esse projeto
estarão disponíveis no facebook do Bloco
(http://www.facebook.com/bspimenta) a
partir de 2a feira.
Confiram lá!

Programa de Férias
Debora, mãe do Gabriel (F5T) e da Cecília
(F2T), trabalha na produção musical de
"Sambinha" e convida os nossos alunos
para assistirem, nas férias, ao espetáculo
que acontece, aos sábados e domingos,
às 16h, no Oi Futuro de Ipanema.

Maíra Martins no CCJF
A professora Maíra convida a todos para o
seu show na terça-feira, dia 16, às 19h, no
teatro do CCJF, Av. Rio Branco, 241 -
Centro. A cantora apresenta canções de
seus CDs "Outro céu", "Processo de
feitura" e outras surpresas, acompanhada
por Paulo Malaguti (piano), André Siqueira
(guitarra) e Augusto Ordine (violão e voz).

Arraiá do Spantinha
Dia 20 de julho, na sede de remo do
Flamengo, a partir de 12h. Quadrilha
infantil, apresentação da escola de música
do Spanta, brincadeiras e oficinas.
Trazendo 1kg de alimento não perecível
você se diverte e ajuda a comunidade do
Santa Marta.

Aniversários
De 15 de julho a 11 de agosto
15 STEPHANY RAMOS DE SOUZA  AUX
15 MARINA C. BREDARIOL  F6M
16 NINA REGAZZI LENT SANTOS  TCM
16 ANTONIO PINKUSFELD BRITTO  F6T
17 FELIPE MORAES FERREIRA  F5MA
18 GABRIELA S. M. E OLIVEIRA  AUX
18 JOÃO PEDRO NOUÉR NUCCI  F4M
19 GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO  F6M
19 ANNA THEREZA DE MENEZES  PRO
19 LUCAS MONTEIRO SAMPAIO  F6M
19 FRANCISCO SOL DE O. NUNES  F3T
19 BENTO BOCAYUVA CUNHA  F7T
20 SALVADOR D DE MOURA  TAT
20 DAHLIA LEONORA M. L. PIRES  TAT
21 PEDRO DE ARAUJO QUENTAL  PRO 
22 CLARISSE F. D. DE ALMEIDA  F7T 
22 LUIZA DE OLIVEIRA BARBALHO  F2T 
22 CARLOS HENRIQUE L. GOMIDE  F3T 
22 MIGUEL GARCIA F. C. COUTO  F4M 
22 ANA BRANCO D. AVELLAR  F1T 
23 FELIPE DA MATA PESTALOZZI  F4M 
23 SEBASTIÃO B. R. DA CRUZ  F3M 
25 DAVI MORAS S. MOREIRA  F1M 
26 LUIZA RABELO COLOMBO  PRO 
27 MARIANA SOARES DA COSTA  F2M 
28 BEATRIZ NOBRE PINA  EIM 
29 LETICIA C. GUIMARÃES  F3M 
30 JOÃO GABRIEL C. NIELSEN  F9MB 
30 JOSE ROBERTO F. ALMEIDA  AUX 
31 MARINA BARBOSA S. VILELA  F5T 
31 JEREMIAS L. F. OLIVEIRA  TCM 
31 KIAN MESQUITA ROCHA  F6M 
31 BEATRIZ R. DO AMARANTE  F1M 

1 NARA KONISHI KASSIN  F3T 
1 FRANCISCO DE ASSIS MORAES  F3T 
2 ALICE C. DE O. MACHADO  F8TA 
2 DAVI MARTINS G. MARIANO  F2M 
3 PRISCILA F. REIFMAN  TAM 
3 LUCA PERUCH MARQUES  TCT 
4 VÍTOR MELO MEDEIROS  F5MB 
4 BETTINA VON P. CARVALHO  TDM 
6 MARCEL ROSA PIO TRINDADE  TAM 
6 ALEX VANCE HOXLEY  F3M 
9 BEM DELGADO DE MOURA  F1T 
10 JULIA SAWYER MAGALHÃES  F4T 
10 TALI ZAGARODNY  F8TB 
10 LUIZA CARVALHO DA R WINE  TAM 
10 OLIVIA JOBIM E S. B. DA SILVA  TCM 
11 JANAINA L. M. A. ALENCAR  F9MA 
11 ANDREA NIVEA N. SANTOS  PRO 
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