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Para Todos
Relatórios e Informações 2014
Na próxima semana enviaremos os relatórios
individuais com as observações dos professores
contando sobre a trajetória de cada criança. Nossa
intenção é publicar os relatórios de grupo, ainda em
dezembro, na semana de planejamento.
Informações sobre materiais, equipe pedagógica,
tema e justificativa de 2014 serão publicadas no
"site" na primeira quinzena de janeiro.
Festas de Encerramento
As Festas de Encerramento serão no Teatro Carlos
Gomes, Praça Tiradentes, Centro.
Dia 14 sábado Ens. Fundamental I Manhã, 9h;
Tarde: 11h.
Dia 15, domingo, Educação Infantil, 9h;
Fundamental II, 10h30
Plantão da Educação Infantil
Dia 16/12, segunda-feira, faremos o Plantão dos
Professores da Pereirinha, nos seus respectivos
turnos. As famílias que quiserem conversar sobre
seus filhos devem ligar para a secretaria da escola
para agendar um horário.
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.

Educação Infantil
Lá Vem o Pato...
A Turma do Jabuti está muito animada com a
dança do pato. Cada ensaio tem sido recheado de
muita diversão. Alegres e atentas, nossas crianças
cantam e dançam ao som da música de Vinícius de
Moraes, nosso querido poetinha.
Também brincamos com as silhuetas de mais duas
aves, com as quais as crianças estão cada vez
mais familiarizadas: o pato e a coruja. Depois, cada
uma escolheu um desses animais para fazer uma
colagem.
As Abelhinhas
O entusiasmo com que as crianças da Turma do
Pintinho vêm se dedicando aos ensaios para a
nossa Festa de Encerramento reflete bem o que
viveram durante o ano. Como abelhinhas, já batem
suas asinhas com independência e se envolvem
alegremente com as canções de Vinicius.
Visita Especial
Nina (TBM) presenteou a escola com um exemplar
do livro "Leo no mundo do espelho", escrito por sua
tia Patricia de Luna. As crianças da Turma da
Borboleta ficaram ainda mais animadas com a ideia
da história ser contada pela própria autora. E foi
isso o que aconteceu! Enquanto Patricia lia a
história, Nina distribuía os colares dos
descobridores e ajudava a mostrar aos amigos a
ilustração de Cristina Oiticica. [mais no site]
Gostinho de Casa
Em uma tarde muito divertida, as turmas do Ovo e
do Camaleão se reuniram em um encontro especial
para preparar uma receita para lá de gostosa. As
crianças descobriram que quando o poetinha
estava longe de seu país sentia muita saudade de
casa. E, para matar a saudade, preparava receitas
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de família, com o cheiro e o sabor de casa. Foi
assim, nesse clima saudoso, que preparamos o
Bolo 1-2-3-4, inspirado no livro "Pois sou um bom
cozinheiro", organizado por Daniela Narciso e Edith
Gonçalvez. Para fazer a receita para as duas
turmas, as crianças perceberam que era
necessário dobrar as quantidades, e brincaram e
refletiram sobre as noções de grandeza. Nossa
tarde, mais que animada, terminou no salão
saboreando um bolo recheado de poesia! [mais no
site]

Gostinho de Casa

Visita Especial
Ensaio na Pereirona
A Turma do Papel está preparando a sua
coreografia para a festa do final de ano. Em ritmo
de samba, chá-chá-chá e twist, nossos pequenos
estão explorando diversos passos. Quarta-feira
fizemos um ensaio geral na Pereirona, que contou
com o entusiasmo e a alegria de todas as turmas e
com a empolgação de, mais uma vez, visitar esse

espaço diferente e atraente para todos.
No Ritmo do Berimbau!
Empolgadas com os preparativos para a Festa de
Encerramento, as crianças da Turma da Semente
foram desafiadas a realizar movimentos de
capoeira na dança de apresentação. Ensaiaram
com tanto envolvimento que puderam ajudar um ao
outro com muita propriedade. E, nesse ritmo do
berimbau, dançaram e cantaram depois de apreciar
as várias versões para a mesma música.
Recordando
A Turma do Gelo relembrou, através do blocão e
da pasta dos trabalhos do ano, a sua trajetória no
semestre.
Este foi um ano de muitas transformações! Nos
debruçamos em pesquisas sobre como o homem
foi transformando a paisagem da cidade e a sua
forma de viver nela, desde o ano de 1913, ocasião
do nascimento de Vinícius de Moraes. E
comemorando o seu centenário, passeamos pelos
bairros onde o poetinha morou buscando identificar
o que mudou e o que foi preservado na paisagem e
nos hábitos urbanos. Observarmos esses
processos e seus motivos, o que possibilitou às
crianças a reflexão sobre seu papel como agentes
transformadores da cidade.

Aniversários
De 9 a 15 de dezembro
10 Francisco de Abreu Lima  F2T 
10 Clara Manzo França Mendes  F6M 
10 João Pedro Lofgren 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 
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