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Para Todos
Feriado de São Jorge
Na próxima segunda-feira, 23 de abril, teremos o feriado de São Jorge. Não
haverá aula.

Embarque e Desembarque
Sabemos o quanto o trânsito em volta da escola é difícil. Por isso estimula-
mos o transporte coletivo oferecido pela a Transcidade, empresa parceira
da escola há mais de 30 anos. Iniciativas de pais que colaboram uns com
os outros, alternando-se na tarefa de levar e trazer as crianças, também são
muito bem-vindas.
Temos incomodado demais os vizinhos, especialmente quando não respei-
tamos suas garagens, impedindo-os de entrar e sair de casa. Um péssimo
exemplo para nossos filhos.
Acresce que, na Martins Ferreira, ainda não conseguimos as placas de ex-
clusividade para embarque e desembarque. O processo está em andamen-
to, mas sem solução até o momento. Com isso, não temos sequer a frente
da escola disponível para essa operação.
Pedimos a colaboração de toda a comunidade no sentido de respeitar as
garagens de nossos vizinhos e a compreensão em função da demora da
placa de embarque e desembarque.

Aconteceu no CineDEdu
Com a presença de 37 pessoas, incluindo um grupo de estudantes e profes-
soras do Programa de EJA da Escola Municipal Dr. Cócio Barcellos, tive-
mos na última quarta-feira a segunda sessão de 2018 do projeto Cine Deba-
te Educação.
Partindo da pergunta: o que é o direito ampliado à educação? assistimos ao
filme Fora de Série, dirigido por Paulo Carrano e produzido pelo Observató-
rio Jovem do Rio de Janeiro, e conversamos com Ana Karina, produtora do
filme, e Enio Serra, professor da Faculdade de Educação da UFRJ.
Ana Karina falou sobre os desafios enfrentados pela produção do filme nas
entrevistas e nos registros audiovisuais dos estudantes. Enio Serra apre-
sentou o trabalho do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado do
Rio de Janeiro - Fórum EJA-RJ - e denunciou o recente processo de fecha-
mento de turmas destinadas à educação de jovens e adultos.
Ao longo da conversa, diversas questões foram levantadas, como os princí-
pios e direitos que devem ser garantidos para a efetivação da cidadania, os
sentidos da escola para os estudantes, as redes de solidariedade que os
mantêm na escola, entre outros assuntos.

Avisos EFI
Inclusão
No dia 26 de abril, próxima quinta-feira, às 19h30, teremos um encontro cu-
jo tema será o trabalho desenvolvido na escola com os alunos de inclusão.
Convidamos os interessados para conversar sobre o assunto e compartilhar
o trabalho pedagógico que a escola vem realizando. Como se trata de um e-
vento aberto a todas as famílias do Fundamental - F2 a F9 -, pedimos aos
que quiserem participar que confirmem a presença ligando para a Secreta-
ria até o dia 25, véspera do encontro. Só assim poderemos arrumar o espa-
ço para um acolhimento confortável. Contamos com sua presença e colabo-
ração.

Biblioteca Aberta
Os alunos que quiserem usar a biblioteca no contraturno podem vir às quar-
tas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 15h às 17h.
Os alunos devem ter autonomia de uso da biblioteca, estudo e leitura. Dan-
do certo, ampliaremos para outros dias.

Flautistas da Pró Arte e da Marambaia
É com enorme prazer que convidamos os Flautistas da Pro Arte e da Ma-
rambaia para uma apresentação aqui na escola no dia 25 de abril, próxima

quarta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Como nosso salão não com-
porta toda a escola, escolhemos as turmas de F3, F4 e F5, que se dedicam
ao estudo do instrumento, para assistir ao espetáculo Da Marambaia à Joa-
tinga - Tom Jobim 90.
Certos de que será uma oportunidade preciosa para nossos alunos, de a-
preciação de um repertório significativo e de um trabalho de excelência, a-
gradecemos desde já a disponibilidade de troca e intercâmbio.
A direção musical é de Claudia Ernest Dias e Thiago Chatack, que desen-
volvem um trabalho de cunho social com alunos da Escola Municipal Pro-
fessor Vieira Fazenda, da Marambaia, que estarão presentes tanto no espe-
táculo como na exposição de fotografia Meninos do Mangue, que será mon-
tada na entrada da escola.
O ingresso de R$20,00 será cobrado no boleto da mensalidade do próximo
mês.

Passeio de F3
No dia 26 de abril, próxima quinta-feira, as F3 participarão de uma visita tea-
tralizada sobre o ciclo da vida, no Museu Casa do Pontal. As crianças terão
contato com obras de importantes artistas populares do nosso país.
O passeio acontecerá no horário escolar, mas como o museu fica no Re-
creio, poderá ocorrer atraso no retorno. As crianças devem trazer lanche in-
dividual, identificado e em embalagem descartável.

Sobre as Turmas
Preparação para os Contos de Fadas
Os contos de fadas fazem parte da infância de várias gerações e guardam
em si a magia dessa fase da vida. Por ser um gênero muito conhecido pelas
crianças, todo ano as F2 estudam sua estrutura e se deliciam pensando em
novos finais e inícios para os seus contos preferidos.
Para trazer ainda mais significado, elas decidiram que montariam uma ex-
posição com banquete, digna de fadas e bruxas.
Depois de listar os contos conhecidos, as crianças se organizaram em gru-
pos e escolheram qual seria seu conto homenageado. Elas os lerão, produ-
zirão um texto com suas palavras sobre o trecho da história que mais tem a
ver com o que irão expor. Depois, organizarão uma exposição e trarão co-
midinhas que combinem com as suas histórias. As ideias estão borbulhan-
do. Tortas de maçã para Branca de Neve, sanduíche de presunto para Os
Três Porquinhos, uma cesta de guloseimas para Chapeuzinho Vermelho e
tantas outras comidinhas gostosas. Os sortudos que nos acompanharão
nessa aventura gastronômica e literária serão as F1, que nos visitarão para
aprender os sabores e encantamentos dos contos de fadas.

Água e Saúde
A partir do contato das crianças com a realidade da seca do Nordeste, atra-
vés das pesquisa da região e de seus artesãos, começamos a pensar na
importância da água (potável) para o funcionamento do nosso corpo e para
a nossa sobrevivência. O "corpo e a água" ganharam foco a partir desta se-
mana. O livro Como Fazíamos Sem, de Bárbara Soalheiro, foi introduzido
com o capítulo sobre água limpa. A leitura provocou reflexões sobre a im-
portância e o cuidado de garantir a ingestão da água limpa e, como curiosi-
dade, os alunos pesquisaram como nossos antepassados faziam para ma-
tar a sede e garantir esse consumo.

A Cara em Evidência: Abrindo Caminhos
Para aprofundar conhecimentos é preciso saber onde estamos e traçar ro-
tas de investigação.
Foi assim que as F4 se debruçaram sobre perguntas importantes neste mo-
mento em que nosso projeto vai se definindo cada vez mais. Refletimos e
listamos o que já sabíamos ou achávamos saber (hipóteses) e o que preten-
demos descobrir a respeito do rosto, suas reações, características e mar-
cas.
Nests levantamento inicial, ficaram evidentes interesses sobre a manifesta-
ção das emoções e como elas se formam no cérebro. Ao mesmo tempo, a
arquitetura e o trabalho desse órgão, bem como sua relação como o restan-



te do organismo, fizeram brilhar os olhos da meninada.
Perguntas sobre o sistema nervoso, as sensações e as características físi-
cas do rosto estiveram presentes.
O Quarto Ano mostra a sua cara e, de olhos e ouvidos bem abertos, se pre-
para para descobrir o que está por trás de cada rosto.

A Cara em Evidência: Abrindo Caminhos

Because I am Happy
As F4 e F5 pensaram sobre a expressão de sentimentos e emoções através
das expressões faciais.
As F4 partiram da pergunta How are You? e cada aluno ilustrou seu senti-
mento desenhando emojis que os representassem: I am happy!; I am hun-
gry!
As F5 pensaram sobre as expressões faciais do trailer de abertura da série
Lie to Me.
Falar sobre os sentimentos foi também uma ótima oportunidade de apresen-
tar o verb be às F4 e revisá-lo com as F5.
Depois, as turmas escutaram Happy, do cantor norte-americano Pharrell
Williams, e receberam o desafio de completar uma letra lacunada com pala-
vras que estavam em um word bank.

Invasão Literária
As F5 participaram de um aniversário marcante: 136 anos de Monteiro Lo-
bato! Não é à toa que esta data foi escolhida para representar o Dia Nacio-
nal do Livro Infantil...
O pai da literatura infantil brasileira já é tão amigo das F5, que as crianças
se referem a ele como Lobatinho.
A data não poderia passar em branco: para homenagear o autor, os alunos
prepararam com carinho um dia todo especial, que só não foi mais delicioso
que os bolinhos de chuva da Tia Nastácia.
As homenagens deste ano tinham um desafio: inspirados no cinema mudo e
contemplando o projeto do ano, os estudantes narraram, com o corpo, di-
versas traquinagens e aventuras da turma do Sítio.
Cenas ensaiadas e personagens caracterizados, era chegada a hora de "in-
vadir" as turmas para presenteá-las com as histórias do aniversariante do
dia. Foi uma alegria ver a escola recheada de Emílias, Viscondes e Sacis.
Viva a Literatura infantil!

Invasão Literária

De Todos
Jornadinha de Pintura
Ana Teixeira, mãe da Marina (F7M), divulga a 1ª Jornadinha de Pintura do
Sítio Roberto Burle Marx, que acontecerá no dia 12 de maio, sábado, das
9h às 13h, durante a 16ª Semana de Museus, e vai oferecer 50 vagas para
crianças com idade entre 6 e 12 anos.
Versão infantil da Jornada de Pintura, realizada desde 2013 na Semana da
Primavera do Ibram, a Jornadinha visa a difundir o legado cultural de Rober-
to Burle Marx, incentivar a arte da pintura e promover a aproximação das
crianças com a natureza e o meio ambiente.
Baixe aqui o Regulamento e a Ficha de Inscrição.
As inscrições estão abertas, são gratuitas e vão até o dia 8 de maio.

Oficina de Bordado
Camila, mãe do Nuno (F2M), está lançando seu site de design infantil
www.mamaenaoedesigner.com.br
Entre as novidades, haverá oficinas de artes para crianças. A primeira é de
bordado livre, com aplicação de tecido, miçangas, tudo que os pequenos
têm direito!
A data prevista é 5 de maio, sábado, das 12h às 17h, em Botafogo, para
crianças de 6 a 8 anos.
O tema Eu Bordo por um Colo tem como intuito a criação de um bordado
para dar de presente a alguém que acolhe a criança. Referências no Insta-
gram: (link 1), (link 2).
O valor é R$75,00 por criança, incluindo o lanche e todo o material.

Colônia de Férias Kihu
Carlinhos Thiré, pai do Francisco e do Bernardo Garcia Thiré (F8T), juntou
sua experiência como monitor do Rancho Santa Mônica, diretor de teatro in-
fantil e pai de gêmeos à sua formação de biólogo pela Rural e ao seu amor
pela natureza, para abrir a Colônia de Férias Kihu, destinada a crianças de
8 a 13 anos.
As inscrições para as temporadas de outono e inverno já estão abertas:
Temporada de Outono: 28/4 a 1/5 (sáb a ter, feriado de 1º de maio)
Temporadas de Inverno:
1ª temporada - 7 a 12/7 (sáb a qui).
2ª temporada - 14 a 20/7 (sáb a sex).
3ª temporada - 22 a 29/7 (dom a dom).
Mais informações pela página no Facebook ou pelo email coloniakihu@g-
mail.com.

Aniversários
De 21 a 27 de Abril
21 Miguel Amorim Lamoglia  F9T 
21 Vicente França Soares  TAM 
22 Bento Cesarino Costa da Fraga  TBM 
22 Julia de Góes Hermeto  F3T 
22 Lara de Góes Hermeto  F3T 
22 Joaquim Bernabé Monte  TFM 
22 Letícia Elias Menezes  F8M 
23 Francisco Garcia Thiré  F8T 
23 Bernardo Garcia Thiré  F8T 
23 Alice Bichara de Oliveira Gomes de Pinho  TGM 
24 Luna Ávila Boaventura  TGT 
25 Ana Paula Manoel Gonçalves Benedito  AUX 
25 Maria Meneghini Lamarão  TCT 
26 Tomás Levy Bethlem  F7M 
26 Cecilia Stockler Carvalhosa  F8T 
26 Miguel Freeland Bomtempo  F2T 
26 Rafael Di Mauro Conforti  F5T 
26 Sofia Junqueira Nazareth  F7T 
27 Lia Alves Dias Cantanhede  F8M 
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