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Para Todos
Feriados
Nosso Informe está circulando, excepcionalmente, nesta
quinta-feira devido ao feriado de amanhã. Na próxima semana
teremos feriado na quarta-feira, Dia da Consciência Negra, mas
não haverá enforcamento.
Reunião de Pais
A reunião de final de ano, por segmento, tem sido um momento
de avaliação da qualidade dos serviços da escola, de
esclarecimento de dúvidas relacionadas a alguns princípios de
nossa proposta pedagógica e procedimentos de rotina que
muitas vezes têm interferido na avaliação dos pais, além de um
momento importante de reflexão sobre as sugestões e críticas
enviadas pelo questionários. Temos aproveitado, também, para
uma discussão sobre o tema institucional para o ano seguinte.
Não deixem de participar. Contamos com sua colaboração e
parceria.
A reunião da Educação Infantil será no dia 25/11,
segunda-feira, às 19h, na Capistrano de Abreu.
Festa de Encerramento
A Festa de Encerramento da Pereirinha será no dia 15/12, às
9h, no Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes, Centro.
As sugestões de fantasia já seguiram pelas agendas. Em caso
de dúvida, procurem os professores ou a Vanessa. Mas
lembrem-se: nossa festa é uma grande brincadeira, momento
de comemoração de um ano cheio de muitas aprendizagens.
Não esperamos luxo ou sofisticação. O que vale é a criatividade
para a construção de uma fantasia divertida que não atrapalhe
a movimentação e a alegria das crianças na homenagem que
farão a Vinicius de Moraes, o poeta que vem acompanhando as
atividades e vivências escolares neste segundo semestre.

Educação Infantil
Ave para Jabuti
O que é ave? Essa pergunta levou as crianças a levantar
diversas hipóteses. Ao longo da semana, fomos elaborando,
refletindo, conversando e pesquisando até nos aproximarmos
de uma definição com que todos concordassem. "Ave é um
bicho que voa, tem asas, bico e nasce do ovo."
Os primeiros passos de nossas pesquisas foram a pergunta e o
registro das respostas das crianças. Depois, com base nessas
respostas, dividimos alguns animais em dois grupos: o de aves
e o de não aves. Até aqui, nenhuma informação adicional foi
dada por nós. Posteriormente, trouxemos um livro só de aves e
aí confrontamos o que estávamos observando no livro com a
divisão que havíamos feito e finalmente percebemos que
alguns animais precisavam mudar de grupo. A Turma do Jabuti
participou ativamente desse processo. [mais no site]
Quantos Anos Você Tem?
As crianças da Turma do Pintinho conheceram um pouco mais
sobre a vida do nosso poetinha apreciando as fotos do livro

"Cancioneiro Songbook Vinícius de Moraes". Observaram
imagens de quando ele era pequenino, até transformar-se num
grande poeta, e descobriram que ele faria 100 anos este ano.
Entre uma conversa e outra perguntamos: "Quantos anos você
tem?" Então foi a hora de cada um contar nos dedinhos ou
representar essa quantidade colando papéis para mostrar aos
amigos. E, para comemorar o centenário do poeta, resolvemos
fazer um bolo com 100 velas!

Ave para Jabuti
Borboleta na Praia
"Nós fomos passear na praia do Pepino e achamos muito legal!
Assim que saímos do ônibus, vimos muitas asas-delta no
gramado e um homem tentando voar de parapente. Nós
torcemos muito pra ele conseguir, mas não deu. Depois
brincamos com fitas e corremos sentindo o vento. Vimos
também a biruta, que balança pra lá e pra cá, e lanchamos num
delicioso piquenique.
Quando fomos brincar na praia, usamos pazinha, balde e
bacias com água. Molhamos o cabelo com balde, pulamos
onda e empinamos pipa com a ajuda do Érico.
Terminamos o passeio vendo algumas pessoas voarem de
parapente e tomamos um banho de chuveirão.
Nós não vimos o vento, mas sentimos e brincamos com ele.
Nós gostamos de tudo. Foi maravilhoso!" (Texto Coletivo) [mais
no site]
Tarde Musical
Em uma tarde muito especial, a Turma do Camaleão foi
presenteada com a visita de Maíra e Augusto, mãe e pai de
Isadora (TCT). Encantadoramente, a família tocou e cantou
com a turma músicas de Vinícius de Moraes. As já muito
queridas como "A Casa", "O Ar" e "Garota de Ipanema"
ganharam a participação das crianças em uma cantoria repleta
de sorrisos. Outras, como "Arrastão" e "Água de Beber" foram
apresentadas à turma, que também soltou a voz assim que
aprendeu os refrões.
Foi um momento especial que tocou a turma! Depois, foi
possível ouvir as crianças cantarolando suas músicas
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preferidas pela escola. [mais no site]

Tarde Musical

Borboleta na Praia
Quantas Tampinhas!
A Turma do Ovo resolveu juntar muitas tampinhas para chegar
à idade que Vinicius de Moraes faria este ano. E não é que
conseguimos? Depois, em uma gostosa conversa, as crianças
foram desafiadas a pensar a função dos números. Entre uma
ou outra conclusão, o que se ouviu foi:
"Marcar o dia da festa." (Cosmo)
"Para contar." (Miguel)
"Marcar o dia no calendário." (Bernardo)
Ao final, fomos nos refrescar em um delicioso banho de
chuveirão! [mais no site]
Chuveirão
As Turmas da Semente e do Papel se esbaldaram em
deliciosos banhos de chuveirão. Para incrementar a
brincadeira, trouxemos baldes, panela e um barco que serviu
de piscininha.
Com um calor de quase 40º, não podia ser melhor! [mais no
site]
Futebol
Animados com as histórias sobre a vida de Vinicius de Moraes,
a Turma do Gelo se interessou por uma das tantas brincadeiras
de sua infância: o futebol. Descobriram a paixão do poetinha
pelo Botafogo e cada criança destacou o seu time em uma
animada torcida! Fizeram caprichados trabalhos de artes com

os escudos dos clubes e foram desafiados a escrever os nomes
dos times refletindo sobre a construção das palavras em uma
atividade cheia de significado.

Quantas Tampinhas!

Chuveirão
Aniversários
De 18 a 24 de novembro
18 Amanda Bonorino Xexéo Castelo Branco  TCM 
18 Luísa Pereira da Silva Goldenstein  F1T 
18 Rosilene Farias Costa  AUX 
18 Ana Beatriz Lima Pereira  F7M 
19 Ludimila Silveira Horta  F6M 
19 Flora Guimarães Nogueira  F5MA 
19 Sebastião Silveira Horta  F6M 
19 Antonio Neves Saad  F7T 
20 Tom Lacevitz Midani  F5MB 
20 Antônio Brandão de Carvalho Oliveira  F3T 
21 Luna Gonçalves Dias  F3M 
22 Tomas Cortes Bartholo  F8TB 
22 Julia Moreira Aguiar de Brito  F5T 
23 Ravi Gribel Mansur Igreja  TCM 
23 Clara Leite Schmidt  F7M 
23 Clara Buarque de Freitas  F9MA 
24 Bruna Zobaran Staretz  F7T 
24 Gabriel Martins Lanzillotta Abreu  TBM 
24 Eduardo Ferreira Vergara  F3M 
24 Andreia Martins Rosa  AUX 
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