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Para Todos
Alterações no Ensaio Geral
Nos dias de ensaio geral no Teatro Carlos Gomes,
as turmas não terão aula na escola. Precisaremos
contar com as famílias para levar e buscar os
alunos no Teatro:
Fundamental I, dia 9/12, segunda-feira, Turno da
Manhã, 9h, saída às 12h30; Turno da Tarde,
13h30, saída às 16h
F6 - 09/12 (segunda-feira), de 16h às 18h
F7 - 09/12 (segunda-feira), de 18h às 20h
F9 - 13/12 (sexta-feira), de 8h30 às 12h30
F8 - 13/12 (sexta-feira), de 12h30 às 14h

Troca-troca de Livros
Na quinta-feira, de 17h às 20h, acontecerá, no
Campinho, o Troca-troca de livros da Sá Pereira,
idealizado por Flavia (mãe do Tomaz, da F7T).
A ideia é que as famílias de F2 a F9 tragam os
livros usados (em bom estado) para serem
trocados por outros da série seguinte. A ação
também pode incluir livros de Literatura.
Esperamos a adesão de um número maior de pais
este ano, aproveitando que já é noite de Plantão
do Fundamental II.
A lista de livros de 2014 deve trazer algumas
novidades. Mesmo assim, os títulos que têm sido
adotados podem servir como material de consulta
e estudo.

Boletins e Relatórios
Todos os alunos levarão para casa algum
documento como uma avaliação final do ano.
Na quarta, 11, os alunos de F6 a F9 levarão o
boletim.
Na sexta, 13, os alunos de F1 a F3 levarão
relatórios individuais e os de F4 e F5 os boletins.
Entendemos a aprendizagem como um processo
contínuo e ininterrupto. Este recorte fala de um
momento, que se segue no próximo ano. Uma
leitura cuidadosa, com a família, para procurar
manter as conquistas e transformar o que é
necessário, é muito importante nesse percurso de
formação de estudante.

Plantões do Fundamental 1 e 2
O Plantão de Professores pode ser uma
oportunidade de avaliar o percurso e firmar
compromissos para o novo ano.
Os pais do Fundamental II (F6 a F9) podem vir
conversar com os professores, inclusive
acompanhados dos alunos, na quinta-feira, 12/12,
de 18h às 21h.
O plantão das turmas de Fundamental I (F1 a F5)
será dia 16, no turno do aluno.
As famílias do Fundamental I já podem agendar o
encontro na secretaria da escola.

 Calendário 2014
Não foi fácil definir o calendário de 2014. Depois
de divergências de orientações dos órgãos
competentes, nos informamos sobre as escolhas
das escolas próximas e fechamos as datas para
este ano tão atípico:
10/2 - Início das aulas para todos os alunos.

22/2 - Bloco Sá Pereira.
13/6 - Término do primeiro semestre para todos os
alunos.
30/6 - Início do segundo semestre para alunos da
Educação Infantil e da Semana de Apoio para
alunos do Ensino Fundamental I e II.
7/7 - Início das aulas para os demais alunos do
Ensino Fundamental I e II.
Procuraremos alterar o menos possível a rotina
em dias de jogo no Maracanã ou de jogos do
Brasil.
Mas, antes da Copa, teremos o bloco e, antes do
bloco, a escolha do samba. Assim que o Projeto
Institucional de 2014 for definido, divulgaremos no
"site" o regulamento para os sambistas de plantão.

Festas de Encerramento
As Festas de Encerramento serão no Teatro
Carlos Gomes, Praça Tiradentes, Centro.
Dia 14 sábado, Ensino Fundamental I
Manhã, 9h; Tarde: 11h.
Dia 15, domingo:
Educação Infantil, 9h e
Fundamental II, 10h30

Ensino Fundamental I
Bolo de Bananas Para as F1
"Uma história com mil macacos", de Ruth Rocha,
rendeu muito trabalho para as F1. Resolvemos
problemas, trabalhamos com dinheiro, contamos
até mil de 10 em 10, organizamos a semana e
compramos bananas para alimentá-los... Ainda
bem que sobraram algumas para prepararmos um
delicioso bolo. Com ajuda da Nívea, colocamos a
mão na massa. Receita testada e aprovada pelas
crianças!

Entrevista na Rua
Nosso projeto está chegando ao fim, mas o amor
pela cidade e a vontade de melhorá-la, não! Com
pranchetas debaixo do braço e muito desejo de
pesquisar, as F1 foram às ruas. Numa volta pelo
quarteirão, pararam as pessoas e perguntaram se
tinham tempo para algumas perguntas: "O que
você mais gosta na cidade?", "O que você gostaria
de mudar e o que não deve ser transformado?". A
maioria dos entrevistados disse que a simpatia e a
alegria das pessoas deve ser preservada.
Voltamos para a escola com a esperança de um
Rio melhor! [mais no site]

Entrevista na Rua

F2 na Cobal
A F2M foi à Cobal e comprou frutas para fazer
uma salada deliciosa! Nós compramos melancia,
banana, manga, uva, morango etc. Nós fomos lá
na feira porque estamos estudando o troco e o
dinheiro. Foi muito divertido! Um passeio delicioso!
(Texto Coletivo) [mais no site]

F2 na Cobal

Pós Impressionismo
Nosso estudo sobre o impressionismo na F2 vai
se concluindo, mas as crianças ficaram curiosas: e
depois desse estilo de pintura, o que aconteceu na
arte? Pesquisando em livros, viram que vários
movimentos artísticos surgiram, que o
impressionismo abriu as portas para eles com
suas cores brilhantes, pinceladas soltas e temas
do cotidiano. Daí veio o fauvismo, a art nouveau, o
expressionismo, o cubismo... Apreciamos algumas
imagens desses outros movimentos.
Conhecemos também o trabalho do pintor
impressionista italiano, mas que morava no Brasil,
Eliseu Visconti. Vimos no site dele
(www.eliseuvisconti.com.br) uma citação que nos
ajudou a entender as transformações na arte. "A
arte não pode parar. Modifica-se
permanentemente. Agrada agora o que antes era
detestado. Isto é evolução e não é possível fugir
aos seus efeitos. O homem não para. Vai sempre
adiante. Os futuristas, os cubistas, são todos
expressões respeitáveis, artistas que tateiam,
procurando alguma coisa que ainda não
alcançaram. Eles agitam, sacodem, renovam. São
dignos, por conseguinte, de toda admiração."
Eliseu Visconti.

Relógios
O que é preciso para montar um relógio? Foi a
partir desta pergunta que cada criança de F3
planejou o seu. Era necessário comprar as
máquinas, os ponteiros, arruelas e pensar no
design. Tínhamos vinis, CDs e muita criatividade.
Foi preciso dividir o círculo igualmente em 12
partes para que tivéssemos maior precisão nas
horas e, para isso, usamos esquadros
emprestados da F8. Ninguém vai perder a hora!

Feira, Pizza e Despedida
Depois de tanta dedicação, desde as compras na
CADEG, passando pela produção da Feira Livre,
as crianças da F3M celebraram o projeto
produzindo um lanche com o lucro do trabalho.
Elaboraram pizzas com pão de forma e com os
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mais diversos recheios. Para sobremesa,
escolheram sorvetes e, de surpresa, Nívea fez um
brownie "dos deuses". Foi uma atividade repleta
de delícias, compartilhadas com os professores e
funcionários que estavam na casa. Além dos
sabores que alegraram o paladar, a festa teve
gosto de despedida da F3. [mais no site]

Feira, Pizza e Despedida

De F4T Para as F8
Após a leitura do livro "A maior flor do mundo", de
José Saramago, os alunos das F8 fizeram textos
recontando a história e, carinhosamente,
dedicaram aos alunos do Fundamental I. Esta
semana, a F4T, na última aula na Biblioteca, leu e
se encantou com os recontos dessa linda história.
As crianças gostaram de saber que Saramago
tinha dificuldade de escrever histórias para
crianças e que esse livro foi o primeiro direcionado
a elas. Os alunos agradecem às F8 por
proporcionarem um momento tão gostoso de
leitura e por nos fazer conhecer mais um pouco
desse autor. [mais no site]

De F4T Para as F8

Pronomes
Nesta semana, os alunos da F4M, estudando
pronomes, descobriram que eles substituem os
nomes e podem nos ajudar bastante na escrita,
evitando as repetições. Descobriram, também, que
os pronomes tu e vós praticamente não são
usados na nossa região, e são mais raros nas
histórias que lemos. Procuraram e pesquisaram
textos em que eles aparecem.
Alguns trechos trazidos pela turma:
"- Espelho espelho meu... Existe alguém mais bela
do que eu?
- Oh, minha rainha! Tu és a mais bela de todas!" -
em "Branca de Neve" (Alexandre)
"Se eu te pudesse dizer aquilo que nunca te direi,
tu terias que entender aquilo que nem sei."-
Fernando Pessoa (Nicolas)
"Majestade, venho trazer-vos esta lebre, que meu
amo Senhor, o Marques de Carabá, caçou
especialmente para vós." - em "O Gato de Botas"
(Amodini e Maia)
"Tu és divina e graciosa, estátua majestosa..." -
Marisa Monte (Pedro Flaksman)

Batalha dos Números
A F4T teve mais uma oportunidade de estudar a
tabuada jogando e brincando, dessa vez com a
Batalha dos Números! Foi uma tarde animada! Os
alunos tiveram que recorrer à memória para poder
ganhar uma rodada! Cada resultado correto era
um grito de "Ganhei!" Será que nossos
competidores ainda têm fôlego para mais algumas
"batalhas" até o final do ano? E a melhor parte de
tudo isso é aprender brincando! [mais no site]

Batalha dos Números

Ciência Hoje das Crianças
As F5 concluíram as atividades de parceria com a
revista CHC, com mais um encontro com Catarina
Chagas, editora assistente da CHC online. Nesse
encontro, viram o último número pronto e, agora,
com autoridade de quem conhece o
funcionamento da revista, deram sugestões de
novos temas para reportagens relacionados a
cada área do conhecimento.

Inspiradas em Machado
Após a leitura dos contos "Um Apólogo" e "História
Comum", de Machado de Assis, as crianças da
F5T deram vida a muitos objetos do nosso dia a
dia em mais um Informe Literário, "Apólogos". Já a
F5MB se inspirou em "Umas Férias", recontando a
mesma história a partir do ponto de vista de outro
personagem, que não o menino narrador original.
Vale a pena conferir no "site" da escola.

Estátuas
Inspirados na leitura de "Joaquim, Maria e a
estátua de Machado de Assis", foi a vez da F5MA
escrever sobre encontros inusitados com estátuas
cariocas, dando origem a um Informe Literário que
segue hoje, fresquinho! Boa leitura!

Ensino Fundamental II
Tribos da Tarde
Na última Tribo do ano, as turmas conversaram
sobre os ensaios e apresentações que se
aproximam, avaliaram o ano e ainda elaboraram
sugestões para o Projeto de 2014.

Visita na F9
Para finalizar o ano e enriquecer nossos
conhecimentos sobre a esgrima, recebemos a
visita da esgrimista Bárbara que nos apresentou
as três diferentes armas utilizadas no esporte e o
equipamento de segurança necessário, apontando
suas particularidades. Ela nos trouxe informações
sobre algumas regras das competições,
demonstrou movimentos básicos e posições de
braços, para ataque e defesa. Numa divertida
dinâmica sugeriu que tentássemos reproduzi-los,
realizando duelos.

Última semana 
Para as F9 essa é a última semana de aula de
uma história cheia de aprendizados, momentos,
afetos, cumplicidades e transformações.
Esperamos que seja uma semana de
comemorações e alegria. Para isso montamos
algumas atividades especiais:
Segunda-feira, venham de biquíni e sunga; banho
de mangueira no pátio.
Terça-feira é o dia da fantasia. Deixem o uniforme
em casa.
Quarta-feira divulgaremos o resultado do concurso
de crônicas e faremos um lanche coletivo de
pijama.
Quinta-feira teremos o amigo oculto e o clássico
Bota Fora (homenagem das outras turmas e dos
professores às F9); fecharemos com a contagem
regressiva.
Sexta-feira é dia do ensaio no Teatro Carlos
Gomes.

De Todos
Rio Sustentável
O Grupo Moleque Mateiro convida a todos para o
Circuito Rio Sustentável, domingo, de 9h às 13h,
no Parque Garota de Ipanema. Leve o seu lixo e
saiba o que fazer com ele.

Livro Esquecido
Alguém esqueceu o livro "Até que a rua nos
separe" na reunião de avaliação do Fundamental I,
na última quinta-feira. Ele está esperando seu
dono na secretaria da escola.

Atividades Natalinas
Para um Natal menos consumista e mais criativo,
Isabela, mãe da Iara (F3M), está promovendo
Atividades Natalinas no Espaço Ateliê, para
crianças a partir de 5 anos. Decorações para a
árvore de natal, papel para presentes, cartões e
presentes para a família. Dias 7 e 8 de dezembro,
das 14h às 17h. Informações:
espacoatelie304@gmail.com ou tel. 99365-3889

Vaca Amarela
Carla (mãe do Sebastião e da Ludi), Cris (mãe da
Constança) e Bia (mãe da Sofia), nossos alunos
da F6M, convidam para conhecer a marca de
roupas infantis Vaca Amarela, no Largo do
Machado 229, Galeria Condor, Largo dos Leões
81, Rua da Alfândega 100 e Sacadura Cabral 367,
Gamboa.

Aniversários
De 9 a 15 de dezembro
10 Francisco de Abreu Lima  F2T 
10 Clara Manzo França Mendes  F6M 
10 João Pedro L de Sampaio T Fevereiro  F5MB 
11 Sandra Maria Bragatto  PRO 
12 Norah Abreu Iglezias  F1M 
12 Theo Abreu Iglezias  F1M 
12 Thiare Reis Oliveira Todor  TDM 
13 Tatiana de Souto Pina  PRO 
13 Quedienni Brasilino da Silva  AUX 
13 Artur Lobao de Melo  F5T 
14 Diana Miklos Pamphili  F5MA 
14 Daniela Correa Lima  AUX 
14 Yuri Moliné Barreiros  F3T 
15 Julia de Sousa Lessa  F1M 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?a=825
www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?a=825
www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?a=825
http://www.tcpdf.org

