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Para Todos
Cine Debate Educação
A segunda edição de 2018 do projeto Cine
Debate Educação fará parte do circuito de
lançamento do filme Fora de Série, produzido
pelo Observatório Jovem da UFF e dirigido
por Paulo Carrano. O filme revela trajetórias
de escolarização e percursos biográficos de
jovens que se encontravam em situação de
defasagem escolar à época das filmagens,
entre 2015 e 2016. Será uma boa oportunida-
de de pensar e refletir sobre o direito à edu-
cação no Brasil.
Para a roda de conversa teremos a participa-
ção da produtora do filme Ana Karina e do
professor Enio Serra, da UFRJ. O evento o-
correrá no dia 18 de abril, quarta-feira, a par-
tir das 18h30. Não percam! Mais informações
na página do evento.

Aconteceu no CineDEdu
No último dia 28, tivemos a primeira edição
de 2018 do projeto Cine Debate Educação.
Com a presença da professora Andrea Fer-
nandes, do Cap-UERJ, e a exibição do filme
Quando Sinto que Já Sei, discutimos o que
seria uma educação com alma brasileira.
Partindo das contribuições de Paulo Freire
trazidas pela convidada, conversamos sobre
a importância do diálogo nas diferentes di-
mensões do processo educativo, indo das
práticas dialógicas entre professor-estudante-
-escola, passando por um currículo marcado
pela interculturalidade crítica, até a gestão
democrática do ambiente escolar.

Aconteceu no CineDEdu

Oficina Cavalo Marim
Cavalo Marim é uma brincadeira popular típi-
ca da Zona da Mata, norte de Pernambuco. É
teatro, dança, música, poesia. Patrimônio i-
material do Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, te-
remos a Oficina Vivências em Cavalo Marim,
com Miguel Stos, aqui na escola. Investimen-
to: R$50,00 (um dia) e R$80,00 (valor promo-
cional para os dois dias, mediante pré inscri-
ção). Inscrições: endivasconcelosproduca-
o@gmail.com.

Avisos EFII
F6 no Mast
As F6 visitarão o Museu de Astronomia e Ci-
ências Afins para conhecer mais sobre o Sis-
tema Solar, as estações do ano e a importân-
cia da Astronomia e da Cartografia na era
das Grandes Navegações.
Todos os estudantes devem levar um lanche
reforçado para o passeio.
F6M - 10 de abril. Em razão do horário de a-
bertura do museu, a F6M voltará para a es-
cola por volta das 13h (após o horário de
saída,12h25). Pedimos a colaboração das fa-
mílias no planejamento da volta dos estudan-
tes para casa, especialmente quem utiliza
transporte escolar.
F6T - 11 de abril. A visita da F6T ocorrerá
dentro do horário escolar.

Sobre as Turmas
Nasce o Mundo Moderno
As F6 iniciaram o estudo sobre as Grandes
Navegações, contexto no qual os países eu-
ropeus passaram a navegar por novos ocea-
nos e, ao longo do tempo, foram encontrando
terras desconhecidas por eles, ampliando os
horizontes dos mapas e os contatos entre as
diferentes partes do mundo. A partir da com-
paração entre dois mapas - pré e pós-gran-
des navegações -, entramos no estudo do
nascimento deste novo mundo, no qual as ro-
tas de comércio se ampliaram, levando mer-
cadorias mas também pessoas, e aproximan-
do - quase sempre de forma conflituosa - di-
ferentes culturas, o que torna o mundo maior
e ao mesmo tempo mais próximo.
Na próximas semanas, aprofundaremos nos-
so estudo conhecendo os primeiros navega-
dores espanhóis e portugueses e traçando as
primeiras rotas marítimas, começando por u-
ma atividade interativa com um grande mapa.
Cabe destacar também o passeio ao Museu
de Astronomia (Mast), na próxima semana, e
que buscará o diálogo entre a Cartografia
(Geografia), a Astronomia (Ciências) e as
Grandes Navegações (História), envolvendo
os professores e conteúdos ligados à área de
Ciências e Humanidades.

Compreendendo a Avaliação
Nas Tribos de F6, conversamos e tiramos dú-
vidas sobre a Avaliação no Fundamental II,
com a leitura do Documento de Avaliação. O
que muda e o que permanece? Como os pro-
fessores atribuem conceitos para o processo
que estão vivendo com seus alunos? Refletir
sobre essas questões é fundamental para
que os estudantes possam, cada vez mais,

se tornar autores dos aprendizados que reali-
zam cotidianamente na escola e fora dela.
O documento foi entregue aos alunos e tam-
bém aos pais que estiveram presentes na úl-
tima reunião de pais. E pode ser consultado
no site da escola (link).

Potência
As F6 começaram a estudar a primeira gran-
de novidade do ano em Matemática: a Potên-
cia. Viram que, assim como a multiplicação é
uma escrita abreviada de uma adição de par-
celas iguais, a potência é uma escrita abrevi-
ada de uma multiplicação em que todos os
fatores são iguais. Aprenderam os termos, a
leitura formal e como fazer o cálculo.
Para entender melhor por que onde se vê o
expoente 2 se lê "elevado ao quadrado", pa-
ramos para observar o que são números
quadrados perfeitos e sua relação o quadra-
do, figura geométrica. Fizemos, em grupos,
uma atividade que consistia em montar qua-
drados utilizando tampinhas e preencher uma
tabela informando quantas tampinhas havia
em cada lado e quantas havia no total, para
cada quadrado formado.
Repetimos a atividade para entender por que
o expoente 3 é lido como "elevado ao cubo",
desta vez utilizando cubinhos.

Potência

Diálogo Corporal
As F6 e F7 criaram cenas teatrais a partir da
sensibilização realizada nas aulas de Inglês
sobre o poema To my Body, em que o poeta
norte-americano Rudy Francisco conversa
com partes de seu corpo. Outra inspiração
para esse exercício foi o trabalho da compa-
nhia Gaia Teatro, do Peru, sobre as possibili-
dades expressivas de diferentes partes do
corpo. Em grupos, os alunos elaboraram os
diálogos, ensaiaram as encenações e com-
partilharam o resultado desse trabalho em
sala de aula.

Jogo de Geometria
As F7 já viram todo o conteúdo de Geometria
proposto para o primeiro trimestre de 2018.
Para que se apropriassem melhor do vocabu-
lário novo e extenso, jogamos Geometria&A-
ção, jogo inspirado no Imagem&Ação.

https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
http://www.escolasapereira.com.br/post/37670


O objetivo do Geometria&Ação é cada equi-
pe descobrir qual a palavra/expressão que
seu colega de grupo sorteou e desenhou no
quadro. Todos se divertiram bastante!

Jogo de Geometria

Diálogo Corporal
Movimentos Operários
Após um longo período de estudos sobre o
conceito de trabalho e sobre as mudanças no
sistema de trabalho provocadas pela Revolu-
ção Industrial, as F7 identificaram que os tra-
balhadores, a partir do século 19, passaram
a questionar a precariedade das suas condi-
ções de trabalho e se organizar para mudá-
-las. Falamos sobre os movimentos de traba-
lhadores, lutas operárias que surgiram ao
longo da história - tema presente ainda nos
dias de hoje - e sua longa jornada na busca
da conquista de direitos trabalhistas.
Na semana que vem as F7 farão, em sala, u-
ma avaliação sobre esses temas.

Os Estereótipos
As F8 criaram cenas teatrais a partir das dis-
cussões realizadas nas aulas de Geografia
sobre o conceito de estereótipos - a ética e a
estética envolvidas na padronização dos cor-
pos nas diferentes culturas. Em grupos, os a-
lunos levantaram os temas abordados na in-
trodução de Americanah, de Chimamanda A-
dichie, e desenvolveram outras situações a-
cerca dos mesmos assuntos. Para a criação
desse exercício estudamos também formas
cênicas de abordagem dos temas, como a in-
versão dos papéis, a inserção de um narra-
dor ou de outros atores comentando as situa-
ções ao longo das cenas. O resultado desse
trabalho foi compartilhado em sala.

Os Estereótipos

Pesos e Medidas
As F8 fizeram uma experiência com uma ba-
lança de dois pratos. Como encontrar o equi-

líbrio entre objetos diferentes e os pesos da
balança? Nada de "tira o número daqui e jo-
ga pra lá trocando o sinal"! Foi preciso pen-
sar algebricamente para resolver os desafios
propostos.
E assim iniciamos o estudo de equações...

Pesos e Medidas

O Humor Tem Limites?
Na F8T as discussões têm girado em torno
do que é engraçado pra uns e do que não é
engraçado pra outros. "É só uma piada" vale
para qualquer circunstância, ainda que ex-
presse racismo, sexismo ou preconceito con-
tra as minorias e indivíduos? Piadas que en-
volvem negros, mulheres, homossexuais,
gordos, deficientes físicos etc. são engraça-
das? Quem ri é cúmplice ou o humorista ape-
nas expressa valores presentes na nossa so-
ciedade? Será que tudo vale quando se trata
de humor?
Com a intenção de debater e ampliar a refle-
xão sobre esse tema, assistimos ao docu-
mentário Riso dos Outros, de Pedro Arantes.
A partir de entrevistas com diferentes perso-
nalidades ligadas ou não ao humor, levanta-
mos os preconceitos existentes, falamos de
movimentos atuais que lutam pelas minorias
e discutimos os limites tênues entre a comé-
dia e a ofensa. Outras perguntas surgiram: a
piada sobre a minoria , que se utiliza de este-
reótipos, é mais fácil? Quando você ri de u-
ma piada, está rindo do quê, de quem? O
que é fazer humor de qualidade?

De Olho no Ensino Médio
Enviamos para casa uma circular objetivando
o levantamento das escolas de interesse dos
alunos das F9 para o ingresso, em 2019, no
Primeiro Ano do Ensino Médio. Trata-se de
uma primeira sondagem para entrarmos em
contato com as escolas. Pedimos que o pre-
enchimento da circular seja feito, em parce-
ria, por pais e filhos. Aguardamos o retorno
até a próxima terça-feira, 10 de abril.

Viagem de Formatura das F9
Na última semana, as F9 receberam a carta
de autorização e a circular com informações
sobre a viagem de formatura. A autorização
preenchida e assinada deverá ser entregue,
assim como o pagamento (à vista ou parcela-
do) ser feito até o dia 13 de abril, sexta-feira.
A viagem será nos dias 2 e 3 de outubro, pa-
ra as cidades de Saquarema e Arraial do Ca-
bo. Se houver dúvidas, entrem em contato
com a Coordenação Pedagógica.

Gêneros Cinematográficos
Nas aulas de Teatro, dentro do projeto Festi-
val de Curtas, as F9 estudaram os gêneros
cinematográficos. Os alunos assistiram a tre-
chos de documentários, filmes publicitários e
de ficção (suspense, terror, comédia, drama,
romance, ficção científica, ação, aventura e
fantasia), observando e discutindo suas ca-
racterísticas e diferenças.

Circunferência
As F9 utilizaram tesoura, barbante, copos
plásticos, régua, muito critério e criatividade
para entender proporcionalidade na circunfe-
rência. O quociente do perímetro de uma cir-
cunferência pelo seu diâmetro ganhou con-
torno e entendimento para os passos seguin-
tes.

De Todos
Direitos Humanos na Alerj
Recentemente, a Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania da Assemblei-
a Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
lançou uma cartilha ilustrada sobre direi-
tos humanos. Com ilustrações do cartunista
Tavarez Periferia, a cartilha apresenta os arti-
gos da Declaração dos Direitos Humanos a-
través de histórias registradas pela comissão
ao longo dos últimos anos na defesa da dig-
nidade humana no estado do Rio de Janeiro.

Aniversários
De 7 a 13 de Abril
7 Alice Gofman Barreto  F2T 
7 Helena Gofman Barreto  F2T 
7 Thais Lopes Araujo  AUX 
7 Nina Tepedino Dahmer  F2T 
7 Pedro Colin de Vasconcellos  TBT 
7 Maria Valentim Magalhães  TCT 
8 Lis Castelo Branco C de Figueiredo  F2T 
8 Daniel Holck Venancio Filho  F5T 
8 Gabriel Gonçalves Rosas  F7M 
9 Aurora Schnoor Lavanère Montani  TAT 
9 Carolina Feingold Guttmann  F3T 
9 Cecilia Siqueira da Costa Marques  F2T 
9 Beatriz Neves de Souza Dantas  F1AT 
10 Maria Umburana Ferreira  AUX 
10 Teresa Lima Martinez  TAT 
11 Daniel Matta Machado Moura  F5T 
11 Lucas Bond Salles  F5T 
12 Gaspar Pereira Arnold  F2T 
12 Flávia Koblitz Cardoso  TFT 
12 Mylena Gomes Curvello  PRO 
12 Alice Jabor Arraes  TGT 
12 Mariana Gonçalves Nehab  F2M 
12 Theo Miziara Rocha  F8T 
12 Jessica Inês de Melo Santos  AUX 
13 Matias Villar Prata  TAM 
13 Mila Macdowell Boulting  F3M 
13 Alice Lent Fucci  TFM 
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