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Avisos EFII
Reunião de Pais de F8
Na próxima quinta-feira, 5 de abril, às 19h30, teremos reunião de pais de F8. Apre-
sentaremos os novos professores e falaremos sobre esse último ciclo do Fundamen-
tal II. Sugestões de pauta são sempre bem-vindas.

Sobre as Turmas
Contato e Improvisação
Nas aulas de Dança, as F6, F7 e F8 conheceram um pouco da técnica de Contato e
Improvisação. Assistiram a vídeos, leram um texto teórico e vivenciaram a técnica
em duplas, aumentando seu vocabulário corporal em momentos de estudo e pesqui-
sa consistente.

Contato e Improvisação

Para Falar de Corpo
Nas Tribos de F7 sempre conversamos sobre as transformações biológicas e emo-
cionais que vivenciamos na adolescência. Mas para falar de corpo é preciso ter aten-
ção, cuidado e escuta respeitosa. Por isso, a turma vem se reaproximando, se reco-
nhecendo, até que todos possam se perceber mais crescidos, discutir com mais seri-
edade as questões que surgirão.
Estamos incluindo na pauta de discussões aquilo que nos incomoda e nos fere, e
também o que nos motiva e nos faz felizes quando pensamos em amizade, aprendi-
zagem e parcerias, na escola e fora dela. Entre aqueles que já são amigos há muito
tempo, a intimidade pode gerar, ainda que não percebam, algum descuido na relação
e, no caso da escola, descuido também com os estudos e aprendizados. Todos es-
tão reaprendendo a ouvir mais e melhor, a refletir sobre suas ações e as consequên-
cias que podem gerar.
Vamos nos aproximando cada vez mais do Projeto Pedagógico:
"O que dá sentido ao corpo não são suas partes, mas sua constituição como totalida-
de que ganha sentido nas relações e no diálogo com o mundo, com os outros. São
essas relações que deixam marcas, memórias, histórias. Nessas interações, o corpo
ganha significado e se transforma ao vivenciar afetos, agressões, sensações, motiva-
ções, regras, leis, imposições, espaços e tempo."

Festival de Curtas
Entramos no final do período de sensibilização. Os grupos se formaram com base
em uma ficha na qual os alunos assinalaram as funções com as quais têm afinidade
e indicaram as funções nas quais acreditavam que os colegas seriam mais compe-
tentes.
Com os grupos formados e várias ideias, partimos para a criação dos argumentos.
Nas aulas de Artes Visuais estudamos a história da animação e as invenções que
antecederam os cinematógrafos. Vimos storyboards, aprendemos como os filmes e-
ram fotografados, assistimos a curtas relacionados ao Projeto. E demos início ao es-
tudo de planos, sequências e movimentos de câmera.

África e Globalização
O continente africano está à margem da Globalização? Partindo desta questão, as
F9 visitaram a exposição Ex África e conheceram obras de arte contemporânea de

países africanos.
A visita serviu para refletir sobre a inserção da África na Globalização e identificar as
marcas desse processo nas sociedades e nas culturas africanas contemporâneas.

África e Globalização

Para Falar de Corpo

Aniversários
De 31/3 a 6/4
31 Janaina Pereira de França Souza  AUX 
31 Leticia de Carvalho Pinto  AUX 
2 Miguel Aragão de Albuquerque  F2T 
3 Valente Granato Alemany  TGT 
6 Tamar Fainguelernt  AUX 
6 Eduardo Morsch Gadelha  F4T 
6 Stella Zamboni Corrêa Barbosa  TAM 
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