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Para Todos
Mudanças no Informe
O Informe é um dos nossos principais veículos de comunicação escola/casa. Funcio-
na como o "diário oficial" da escola. Para facilitar a localização das informações, fize-
mos algumas alterações em suas sessões:
A sessão Para Todos volta a ser sobre os assuntos que dizem respeito a todos os
segmentos.
A sessão Avisos (EI e F1; EFI; EFII) traz comunicados importantes sobre a rotina
escolar que os responsáveis devem estar cientes, como passeios, festas, adoção de
livros, reuniões etc.
A sessão Sobre as Turmas traz as experiências mais significativas da semana de
cada turma.
Outra alteração significativa é o fim da versão impressa. A partir de agora o Informe
terá apenas sua versão online.

Contratos e Deferimento das Matrículas
Estamos devolvendo pelas agendas dos alunos a segunda via dos contratos com o
deferimento das matrículas. Pedimos que sejam recolhidos e arquivados em casa.

Novidades para os Espaços
Sempre buscamos o aperfeiçoamento e melhoria no atendimento a nossos alunos.
No período de férias, nos empenhamos para trazer novidades para ambas as sedes.
Além dos esforços para a abertura e equipamento de uma sede novinha em folha, na
Martins Ferreira, a Pereirinha teve a casinha da árvore e seu escorrega reformados e
brinquedos novos para a sala de jogos. Para o Fundamental criamos uma sala de ar-
tes mais espaçosa e com mobiliário novo, um laboratório com materiais para as ativi-
dades práticas de Ciências e laptops novos para as pesquisas e demais produções.
Esperamos que as crianças e adolescentes tenham gostado das novidades; preten-
demos trazer outras ao longo de todo o ano.

Avisos EFI
Novidades do Início do Ano
Sejam bem-vindos à Pereirona! Esta semana foi cheia de novidades e, como muita
coisa é nova para os pais também, seguem algumas dicas que podem ajudá-los nes-
ta chegada: Cecília, que era orientadora da tarde, passa a fazer a orientação da nova
unidade, na Martins Ferreira. Fernanda, que já era orientadora da manhã, agora está
orientando os dois turnos. Cuida das crianças com um olhar especial e é com ela que
os responsáveis podem falar sobre questões emocionais, de aprendizagem e desen-
volvimento. Ela está na escola todos os dias e, sempre que for necessário, reuniões
individuais podem ser agendadas na Secretaria, com a Aida ou a Cíntia.
Cristiane, coordenadora de F2 e F3, e Tatiana, de F4 e F5, ajudam os professores a
pensar no Projeto e no desenvolvimento das atividades. Cuidam da parte pedagógica
e também estão disponíveis para falar com os pais e as crianças.
Cristina (manhã) e Rejane (tarde) são as auxiliares de turno. Recebem as crianças
na escola, ajudam nos passeios e agendam os aniversários.
Lena cuida da Educação Inclusiva e conta com uma equipe de auxiliares.
Os professores extras são: Júlia, de Inglês; Roberta, de Dança; Taiana, de Coral; Pe-
dro, de Música; Renato (manhã) e Renata (tarde) são os professores que promovem
os recreios dirigidos no Pereirão.
Os professores e auxiliares de turma são:
F2M - Ana Carolina (Carol)
F2T - Mylena
F3M - Denise e Ingrid (aux)
F3T - Fabiana e João (aux)
F4M - Érika
F4T - Isabella e Beatriz (aux)
F5M - Luísa
F5T - Camila e Beatriz (aux)
Contamos ainda com uma equipe de auxiliares gerais, que ajudam a cuidar do espa-
ço da escola e também das crianças: Nívea, Claudinha, Hugo, Patrick, Pedrinho,
Priscila e Edmilson.
Esperamos que este seja um ano cheio de novas descobertas, crescimento e muitas
aprendizagens para todos!

Alteração no Calendário
A Reunião de Pais das F5, marcada nas agendas das crianças para o dia 29/3, vés-
pera do feriado de Páscoa, passará para o dia 4/5.

Sobre as Turmas
Bem-vindos!
Recebemos com muito carinho os novos alunos. Sejam bem-vindos à nossa escola e
aproveitem o ano para fazer grandes amigos e boas descobertas!

Bem-vindos!

Carnaval
Para começar o ano nas aulas de Dança das F2 a F5, perguntamos: como é o corpo
no carnaval? A partir daí, conversamos sobre essa festa, sua origem e sobre as dife-
rentes danças que surgiram para comemorar essa data. Fomos até Pernambuco
buscar a história do frevo e, depois de uma breve contextualização, nossos alunos
conheceram e experimentaram alguns passos como a tesoura, o saci, o meia ponta
e o meia ponta calcanhar. Começamos o ano dialogando com o Projeto e trazendo
um pouco da nossa cultura, que nos ajuda a construir o corpo, a história do nosso
povo.

Carnaval

Primeira Semana
Eles cresceram! Nossos pequenos estão maiores e chegaram às F2 com muita ener-
gia!
Tiveram uma conversa sobre as mudanças do ano e listaram o que viram de diferen-
te: novos livros, mais cadernos e novas aulas - de Tribo e Teatro - entraram em pau-
ta.
Nossas crianças se sentiram mais instigadas a crescer. Conheceram o laboratório,
novo espaço da escola, e nele brincaram com o próprio corpo e com o esqueleto do
tamanho deles, estabelecendo comparações.
Conheceram também a história de Tereza, uma menina que cansou de ser só meni-
na e decidiu com seu corpo ser outras coisas. Foi bicho, menino, planta, pedra e coi-
sa. Essa história levou a turma à seguinte reflexão: e se o seu corpo fosse outro, co-
mo seria?
A partir de suas fotos, eles inventaram! Foram televisões, queijos, cupcakes, legos...
Mais novidades: a F2M recebeu com muito carinho Beatriz e Miguel Amendoeira e



na F2T, as amigas Pina e Julia (que veio da manhã) fizeram a festa mostrando suas
habilidades corporais para a turma.
Começamos o ano com muita alegria e disposição!

Primeira Semana

O Corpo da F3
Para começar bem o ano e ir de encontro ao novo Projeto, nada como uma atividade
que propõe negociações e união. Essa atividade promoveu o reencontro das crian-
ças e o entrosamento do grupo. Todos vestindo o mesmo pano, formando um só cor-
po em movimento, com muitas cabeças pensantes! Para esse corpo se deslocar foi
necessário negociar as direções numa ação coletiva. Proposta inspirada na obra
Divisor, de Lygia Pape.

O Corpo da F3

A Estreia do Quarto Ano
Depois de concentrar nas férias e desfilar de corpo e alma no bloco da Sá Pereira, as
crianças das F4 estavam prontas para reencontrar amigos, fazer novos parceiros e
estrear mais um ano fresquinho de grandes novidades.
A F4M ganhou ainda mais esperteza com a chegada de Antonio, Bruna, Ronny e
Caio (parceiro que veio da tarde e conhecido de alguns).
A F4T não ficou para trás no quesito novos e bons companheiros: contou com o re-
torno de José e a chegada de Laura e Francisco.
Sejam todos bem-vindos! E como aqui o tempo é sempre de aprendizagem, nossos
investigadores já estão mergulhados no projeto Da Cabeça aos Pés: que Histórias o
Corpo Conta? A partir da reflexão sobre este título e a capa da agenda, as ideias fer-
vilharam. Em conjunto, pensaram em tantas possibilidades que deixariam muita gen-
te mais velha "no chinelo". Temas variados e instigantes foram levantados e agora é
hora de participar de vivências que nos ajudarão a selecionar o principal interesse
das turmas. Que comecem os estudos!

Novos Desafios 
Depois do merecido descanso das férias, as F5 voltaram cheias de energia e prepa-
radas para os desafios dessa nova etapa. Por falar em novidade, alguns presentes
surgiram: na F5M recebemos Luiza e Anita, além de Ravi, que veio do turno da tarde
para alegrar ainda mais o grupo. Na F5T chegaram Caetano e Maria Fernanda, chei-
os de leveza, carisma e muito interessados em contribuir.
Conversamos mais sobre o Projeto, inquietados pela pergunta: afinal, que histórias o
corpo conta? Os materiais da escola provocaram várias reflexões. Ouvimos o samba
vencedor, analisamos a letra e representamos, com o corpo, cada uma das estrofes.
Na F5T, além da leitura do samba que gerou uma boa discussão, aproveitamos a e-
nergia da galera para (re)integrar o grupo e partir de diversas brincadeiras, seja nu-
ma ida à biblioteca explorando as sombras ou fazendo gestos para acalmar a euforia
da turminha. Fomos experimentando o corpo e, assim, adentrando no Projeto do a-
no.

A F5M apreciou também a capa da agenda e as obras ali presentes. E já que fala-
mos em corpo e histórias, por que não pensar no que contam nossos próprios cor-
pos? As crianças puderam dividir com o grupo algumas de suas memórias e narrati-
vas.
E assim, entre corpos e histórias, reencontros e novos amigos, as F5 iniciaram sua
caminhada.

Novos Desafios

De Todos
Exposição Corpo Humano
Indicamos a exposição O Fantástico Corpo Humano, que está no Park Shopping, em
Campo Grande, até domingo, 25/2. A mostra internacional veio da Alemanha, já pas-
sou pelo Rio em 2012 e voltou pra cá nas férias escolares, para uma despedida do
país.
A exposição representa o funcionamento do nosso organismo através de uma via-
gem pela anatomia humana, dando um mergulho tridimensional nos sistemas: pele e
ossos, dos pés à cabeça. O que nos faz soluçar? Por que espirramos? Qual é a fun-
ção da placenta? Por que arrepiamos?
Os visitantes descobrirão detalhes do funcionamento dos órgãos e serão acompa-
nhados por monitores da área de saúde.
É um passeio muito interessante, especialmente pela estreita relação com nosso pro-
jeto deste ano. Visitamos a exposição nas férias e ficamos desejosos de levar os alu-
nos. Mas teríamos que fazer mudanças de turno para algumas turmas, o que não se-
riam adequado justamente na primeira semana de aula, que coincide com os últimos
dias da exposição.
Fica a dica para as famílias: Mais informações.

Isaac no Mundo das Partículas
Joana Lebreiro, mãe do Vicente (F4T), faz a direção e indica o musical quântico
Isaac no Mundo das Partículas, que está em cartaz até 25/3 no teatro Oi Futuro. A
peça é uma adaptação do livro homônimo da escritora e professora de física Elika
Takimoto e trata de um tema nada fácil - a física de partículas - de maneira envolven-
te, divertida e informativa. Mais informações.

Aniversários
De 24/2 a 2/3
Fevereiro
24 Antônio Stauffer Baldacci  TET 
24 Miranda Palmeira Branco de Alcântara  F8M 
25 Nino Cavagnari Moreira  F8T 
25 Joao Luiz Pena Santos  PRO 
27 Jean Philippe Trindade Conilh de Beyssac  PRO 
27 Clara Cardoso Dias  F7M 
27 Pedro Indio Saboya Cury  F1BT 
27 Luiza Regis Curty Saad  TFM 
27 João Kalume Barreto  F7M 
27 Maria Antonia Ferreira Romano  F7T 
27 Marina Alves Bessa Bordallo Corrêa  TCM 
28 João Fiat Ferraz Nascimento  F2M 
28 Jess Clarkson Watson  F4M 
28 Francisco Ferraz Pamplona  F2T 
Março
1 Maria Antônia Hardman de Castro Tejero  F4M 
1 Henrique Simões Marques  F1BT 
2 Beatriz Pereira Pontual  TAM 
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