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Para Todos
Oficina de Bateria
A você, que curtiu o nosso carnaval e ficou interessado em participar da bateria, a-
visamos que na próxima terça-feira, 6 de março, teremos aula inaugural aberta da
oficina de percussão da bateria do Bloco da Sá Pereira. Ministradas por Ricardo
Cotrim e por integrantes da Bateria Balança Mas Não Cai, as aulas serão voltadas
para pais, funcionários, ex-alunos e amigos da escola. A oficina acontecerá sempre
às terças-feiras, das 19h às 21h, na Pereirona.
Inscrições no local, no dia e horário da aula. Mais informações: 99197-6660.

Oficina de Bateria

Avisos EFII
Reunião de Pais de F6
No dia 15 de março, quinta-feira, às 18h30, teremos reunião de pais das F6 para a-
presentar os professores e conversar sobre a chegada ao Fundamental II.

Material para F7
Livro de Português - Adotaremos para as F7 Contos e Lendas Afro-brasileiros - A
Criação do Mundo, de Reginaldo Prandi, Ed. Companhia das Letras. O livro deverá
estar em sala no dia 16 de março. Contamos com a colaboração das famílias provi-
denciando o livro até essa data.
Material de Geometria - Pedimos aos alunos de F7 que ainda não possuem o par
de esquadros e o transferidor que providenciem esse material o mais rápido possí-
vel, para darmos continuidade às aulas.

Sobre as Turmas
Quanto Você Calça?
No Brasil, o número do sapato está relacionado com o tamanho do pé, em centí-
metros, e é dado pela seguinte fórmula: N=(5xP+28)/4, onde N é o número do sa-
pato e P é o tamanho do pé, em centímetros.
Na primeira semana, as F6 e F7 copiaram no caderno um problema para cuja reso-
lução tinham que calcular quanto calça uma pessoa cujo pé mede 28 cm.
Nesta semana, o desafio foi descobrir se a fórmula dá certo. Cada aluno teve de
medir seu pé com uma régua e aplicar a fórmula para ver se coincidia com o tama-
nho do seu calçado. Nem todos deram certo, e aproveitamos para discutir em sala
o porquê.

Glossário
Os primeiros objetivos de Matemática traçados para as F7 são do campo da Geo-
metria. Como estes alunos terminaram o ano de 2017 estudando o assunto, cons-
truímos coletivamente e registramos no caderno um Glossário de Geometria. Fize-
mos uma lista com os termos que os estudantes se lembravam, colocando ao lado
a definição.

Adetutu
"Fechou os olhos tentando dormir. Não conseguia. O balanço do navio negreiro a
enjoava, o corpo doía, o corte no pé latejava."
Assim começa a história de Adetutu, mulher africana que chega ao Brasil em um
navio negreiro. Este relato aparece no livro adotado Contos e Lendas Afro-brasilei-
ros - A Criação do Mundo, de Reginaldo Prandi. Por meio da narrativa de Adetutu,
seremos apresentados a um contexto difícil e muitas vezes angustiante, porém,
mais do que isso, com uma faceta de resistência através do universo mágico e reli-
gioso dos orixás que protegem, acompanham, dão forças e não abandonam aque-
les que deles precisam. Viajaremos com Adetutu sem silenciar a sua dor, mas gui-
ados pela justiça de Xangô, a força de Iansã, a doçura e os chamegos de Oxum,
as bênçãos de Oxalá, os abraços de Iemanjá e pelas brincadeiras e estripulias de
Exu e tantos outros.

Quanto Você Calça?
Narrativa Histórica
As F8 trabalharam a construção de uma narrativa histórica. Iniciamos nossa aula
discutindo como esse gênero se diferencia de outros - o aliterário, por exemplo - e
constitui um campo específico do saber. Cada grupo recebeu um conjunto de do-
cumentos e, utilizando a metodologia de pesquisa histórica, deveria construir hipó-
teses sobre a vida do personagem pesquisado. Partindo da experiência, discutimos
a metodologia de pesquisa e a busca do conhecimento. Como o personagem era o
professor, a atividade serviu também como uma forma de apresentação para os a-
lunos.

As Histórias que os Nomes Contam
Os nomes são modos de conhecer e se relacionar. As F8 começaram os estudos
de Língua Portuguesa investigando o poder dos nomes das pessoas, carregados
de histórias que tecem uma rede de relações de sentido e afeto.
Depois de os alunos e a professora dizerem seus nomes - um primeiro ato de apre-
sentação - pensamos em como estamos envolvidos pela nossa língua-mãe desde
antes do nosso nascimento, através dos nossos nomes e dos desejos de nossos
pais. Afinal, escolher um nome é lançar ao mundo uma nova história. O persona-
gem Menino, do filme Abril Despedaçado, de Walter Salles, nos ajudou a entender
que nomes são formas de nos conectar e ter um lugar no mundo.
Pensamos também em pessoas que nomeiam ruas da cidade, mantendo vivas his-
tórias que, muitas vezes, gostaríamos de esquecer. A leitura da crônica Tuiuti: na



Contramão da História Oficial, de Marcos Bagno, e da reportagem A Cartografia da
Ditadura, nos mostrou que nomes de ruas, algumas tão familiares para nós, reme-
tem a personagens que desrespeitaram gravemente os direitos humanos.
O artista plástico Leonilson, em sua obra Os Indesejáveis, os com Veneno, tam-
bém nos deu combustível para a discussão, abrindo brecha para refletirmos sobre
os estereótipos que nos afastam de histórias pessoais, empalidecendo suas singu-
laridades.
De agora em diante, os estudantes farão um pastiche do trabalho de Leonilson. Es-
se ciclo de atividades se encerrará com a pesquisa de cada aluno sobre as histó-
rias em torno de seus nomes e com uma produção escrita ligada às descobertas a
respeito de si e da relação com pessoas próximas e distantes.

Glossário
Biblioteca
Os encontros das F8 e das F9 na Biblioteca começaram tratando das leituras que
os alunos realizaram fora do ambiente escolar, durante as férias. Cada aluno apre-
sentou o livro lido neste período e compartilhou com sua turma um pequeno trecho.
A atividade, apesar de simples, fortaleceu o vínculo com a leitura e possibilitou
mostrar um panorama dos interesses e caminhos traçados pelos leitores de cada
grupo. Estamos desenhando um ponto de partida para os novos desafios através
de diferentes autores e gêneros da literatura brasileira e mundial.
Mergulhados nas muitas histórias que os alunos contaram sobre os livros lidos, fi-
camos pensando na necessidade que temos de ouvir e contar histórias. Por que
precisamos tanto das histórias? Qual a função delas na nossa vida? Os alunos es-
tão levantando hipóteses e produzindo textos a partir dessas questões.
O que, para as F9, será de grande ajuda na criação dos argumentos dos curtas.

Biblioteca

Quantos Corpos Cabem na Palavra Corpo?
As discussões das F9 nas aulas de Língua Portuguesa tomaram como ponto de
partida o Projeto Institucional. O questionamento já começou do título: por que da

cabeça aos pés, e não dos pés à cabeça? A que imagens do corpo esses arranjos
de palavras remetem? Começamos com uma imagem do corpo comandado pelo
cérebro, e essa anatomia foi se transformando ao longo da discussão e das leitu-
ras propostas. Os alunos tiveram que selecionar, no texto da justificativa, palavras
que tocassem, pessoalmente, cada um. A partir dessas palavras, fomos compondo
uma nova sintaxe, que desvelou imagens mais complexas do corpo. Duas escultu-
ras de Louise Bourgeois nos colocaram diante de um corpo sem cabeça e também
de um corpo materno, em trabalho de parto, ambas situações em que a racionali-
dade e o controle não estão em primeiro plano.
Continuamos nossas investigações através do poema O Corpo, de Arnaldo Antu-
nes, que fala que todo "corpo existe porque foi feito. Por isso tem um buraco no
meio", nos lembrando que já fizemos parte, em outro tempo, de outro corpo, o de
nossa mãe, e que é um primeiro corte que marca nossa individualidade. Ouvimos o
poema musicado por Arnaldo Antunes e assistimos à coreografia do Grupo Corpo,
no espetáculo de mesmo nome. Os movimentos semelhantes aos dos corpos dos
animais nos deixaram bem distantes de um corpo a serviço da razão, expostos que
ficamos a uma corporeidade que, por vezes, inquieta e assusta. O que não conse-
guimos falar sobre nossos corpos? Que palavras nos aproximam do nosso corpo
em sua complexidade? Os alunos se dedicarão a ampliar o poema de Arnaldo An-
tunes, enxertando nele novas linhas sobre intimidades e estranhezas dos corpos. A
escrita, realizada em grupos, terá uma apresentação oral que deve cuidar não só
do sentido, mas também do som e do ritmo do texto.

Quantos Corpos Cabem na Palavra Corpo?

De Todos
Processo Criativo
No dia 5 de março, às 19h30, Charles Watson, pai do Sam (F1M) e da Jess (F4M),
inaugura o workshop O Processo Criativo, sobre criatividade e problem solving, e
convida a todos para uma palestra aberta gratuita, que acontecerá no auditório da
EAV Parque Lage. Para mais informações: 2334-4088 / cursos.eavparquelage@g-
mail.com / 2553-3748 / contato@dynamicencounters.com.br.

Aniversários
De 3 a 9 de Março
3 Rafael Dantas Zeraik  TAT 
3 Rafael Bassoul do Outeiro  F7M 
4 Felipe Nicolai de Souza Tenius  F7M 
4 Janara Siqueira Castilho  AUX 
5 Benjamin D'orey Fainguelernt  F5M 
5 Rodrigo de Mello França Mendes  F8T 
6 Theo Buarque de Hollanda  F8M 
6 Antonio Rabello Dorchester  F6M 
6 Gabriel Corrêa de Oliveira Kalil  F6M 
7 Mariana Taglialegna de Andrade Ramos  F8T 
7 Nina Havas Veiga  F3T 
7 Rafael Lins de Barros Guardatti  TBM 
7 Juan Caraciolo Perez  F9T 
8 Cristina Gonçalves Martins  F3M 
8 Mia Araujo Lima Rocha  F7M 
8 Eduardo Monteiro Siqueira de Lima  F9M 
8 Joana Rocha da Luz  TFM 
8 Laura Justus Amendoeira  TFM 
9 Clara Bassoul do Outeiro  F3M 
9 Antonio Touma de Cerqueira Campos  TBM 
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