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

Embarque e Desembarque
Sabemos o quanto o trânsito em volta da escola é difí-
cil. Por isso estimulamos 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 respeitamos suas garagens, impedindo-os
de entrar e sair de casa. Um péssimo exemplo para
nossos filhos.
Acresce que, na Martins Ferreira, ainda não consegui-
mos as placas de exclusividade para embarque e de-
sembarque. O processo está em andamento, 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 senti-
do de respeitar as garagens de nossos vizinhos e a
compreensão em função da demora da placa de em-
barque e desembarque.

Aconteceu no CineDEdu
Com a presença de 37 pessoas, incluindo um grupo de
estudantes e professoras do Programa de EJA da Es-
cola Municipal Dr. Cócio Barcellos, tivemos na última
quarta-feira a segunda sessão de 2018 do projeto Cine
Debate Educação.
Partindo da pergunta: o que é o direito ampliado à edu-
cação? assistimos ao filme Fora de Série, dirigido por
Paulo Carrano e produzido pelo Observatório Jovem do
Rio de Janeiro, e conversamos com Ana Karina, produ-
tora 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 audio-
visuais dos estudantes. Enio Serra apresentou o traba-
lho do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Es-
tado do Rio de Janeiro - Fórum EJA-RJ - e denunciou o
recente processo de fechamento de turmas destinadas
à educação de jovens e adultos.
Ao longo da conversa, diversas questões foram levan-
tadas, como os princípios e direitos que devem ser ga-
rantidos 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 EFII
Inclusão
No dia 26 de abril, próxima quinta-feira, às 19h30, tere-
mos um encontro cujo tema será o trabalho desenvolvi-
do na escola com os alunos de inclusão.
Convidamos os interessados para conversar sobre o
assunto e compartilhar o trabalho pedagógico que a es-
cola vem realizando.
Como se trata de um evento aberto a todas as famílias
do Fundamental - F2 a F9 -, pedimos aos que quiserem
participar que confirmem a presença ligando para a Se-
cretaria até o dia 25, véspera do encontro. Só assim
poderemos arrumar o espaço para um acolhimento
confortável.
Contamos com sua presença e colaboração.

Biblioteca Aberta
Os alunos que quiserem usar a biblioteca no contratur-

no podem vir às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30 e
das 15h às 17h. Os alunos devem ter autonomia de uso
da biblioteca, estudo e leitura.
Dando certo, ampliaremos para outros dias.

Tarefa Diferente
As F7 têm uma tarefa para entregar no dia 27 de abril:
entrevistar alguém da família que represente um saber
ancestral, assim como Nanã representa na mitologia io-
rubá. Com base nessa entrevista, os alunos deverão
escrever um texto e produzir um vídeo de um minuto.
As instruções estão no livreto da atividade.

Sobre as Turmas
O Corpo e o Cuidar
Nas Tribos de F6 temos conversado sobre o conceito
de corpo.
"Corpo é uma caixa que guarda tudo o que a gente ex-
pressa, faz, pensa...
Corpo é a base da nossa vida, que nos dispõe órgãos e
funções necessárias para a nossa sobrevivência.
É o lugar onde se guarda a alma.
Corpo é um grupo de partes que não funcionam sozi-
nhas, e sim em grupo.
Corpo é uma coisa pessoal, algo privado, de cada um
de nós. Cada um tem o seu e faz o que quer com ele.
O corpo sente, cheira, ouve, chora etc.
Todos temos um corpo. É o que temos por fora e por
dentro. Tem gente que ama o seu, tem outros que não.
Um corpo é diferente do outro.
Corpo é o que nos sustenta. É sagrado. O corpo exige
cuidado e ser respeitado." (F6T)
Aproveitando a discussão, lemos e conversamos sobre
a Fábula de Higino, ou Fábula Mito do Cuidado. Essa
narrativa nos possibilitou pensar sobre o ser humano e
suas relações. Destacamos que o cuidado está na es-
sência humana. O ser humano necessita de cuidado
desde que nasce. É gregário, precisa do outro para a-
prender, crescer e se desenvolver.
Realizações no campo da inteligência, da ética e dos
sentimentos precisam caminhar juntas, em equilíbrio,
para a melhor convivência em sociedade.
Outras reflexões surgiram: estamos atentos ao outro?
Percebemos as pessoas à nossa volta, respeitando su-
as características, jeitos ou dificuldades? Somos i-
guais? Estamos abertos a nos relacionar com quem é
diferente? Conseguimos incluir? De que modo? O que
é fácil? O que é difícil?
A discussão não se esgota. Todos têm casos pra con-
tar e muito o que dizer. Sabem que esse tema precisa
ser sempre lembrado, não apenas na escola, mas em
diferentes setores da sociedade.

Visita ao Mast
As F6 visitaram o Museu de Astronomia e Ciências A-
fins e tiveram a oportunidade de refletir sobre a impor-
tância da Astronomia e da Cartografia na expansão ma-
rítima europeia.
Conhecemos um pouco mais sobre o sistema solar e
registramos informações sobre cada planeta, com vis-
tas a uma atividade de criação de contos fantásticos
com personagens míticos.
Na sala das estações do ano, experimentamos recur-
sos para compreender os movimentos de rotação e
translação e os ciclos dos dias, das noites e das fases
da Lua.
Por fim, na exposição Olhar o Céu, Medir a Terra, iden-
tificamos os instrumentos de navegação, medição e ori-
entação que ajudaram os europeus nas Grandes Nave-
gações.
Discutimos os interesses deles pelo Novo Mundo. E re-

fletimos sobre como, com base em perspectivas pró-
prias, os navegadores da época definiam as terras e os
povos que iam encontrando em suas investidas pelos
mares.

Expressões Numéricas
As F6 estão estudando as expressões numéricas. Co-
meçaram relembrando as regras estudadas no Quinto
Ano, para pensar em regras novas, inserindo o que a-
prenderam este ano: potências, colchetes e chaves. O
que fazer primeiro?
Aprofundando o estudo das potências, foi a vez de pen-
sar: qual é o resultado de uma potência com expoente
zero? Num primeiro momento, muitos quiseram respon-
der que o resultado é zero, mas a partir da observação
de padrões matemáticos, logo perceberam que o resul-
tado correto é 1.
Esse estranhamento inicial foi um bom ponto de partida
para percebermos que nem sempre a Matemática pode
ser intuitiva, e sim comprovada com base na observa-
ção de regularidades.

O que É um Corpo?
Na Tribo de F7, os alunos responderam à pergunta a-
presentada no tema do projeto deste ano, inaugurando
reflexões e discussões e apontando assuntos para nos-
sas rodas de conversa.
"O corpo é formado por várias partes juntas. Porém não
é apenas isso. O corpo também pode ter várias formas,
jeitos, sentidos, estilos, cores etc.
Corpo é um jeito de conhecer, de se expressar, viver e
muito mais. Eu não sei ao certo o que é um corpo. O
corpo é um certo mistério.
O corpo é algo que te descreve. O que faz você existir.
Corpo é algo meu. Meu corpo é um só, construído por
ossos e carnes, muitos momentos e aprendizagens.
Corpo é algo que sente.
Corpo, além de ser um conjunto de partes, órgãos etc.,
é também um centro de conhecimento, de sentimentos
e lembranças. É o nosso melhor amigo.
Corpo, única casa da nossa alma. É onde a alma se es-
tabelece.
Corpo é um conjunto de órgãos, músculos, sangue etc.
Cada um tem o seu e cuida como quer." (F7T)
"O que me mantém em pé. O meu corpo é o meu espa-
ço.
É a coisa que eu modelo, mais ninguém! Meu corpo é
um prédio que sempre está em construção.
Corpo é tudo aquilo que existe, seja de carne ou espiri-
tual.
Corpo é tudo que se comunica, é ciência, é arte, é tudo.
O corpo é um meio de comunicação cheio de histórias.
O corpo é o que me define como pessoa. O corpo mos-
tra quem você é.
É uma forma orgânica que guarda todos os seus ór-
gãos e ossos." (F7M)
Os alunos afirmam, assim, que o nosso corpo nos pos-
sibilita conviver com o outro, expressar-nos e sentir.
Conversamos sobre igualdades e diferenças - genéti-
cas, físicas e afetivas. Todos são diferentes! E todos
têm o direito de viver em sociedade, sendo apoiados e
acolhidos na sua diversidade, para que desenvolvam
todo o seu potencial com autonomia, enriquecendo-se
com o aprendizado construído coletivamente. A partir
das questões levantadas, demos início a um bate-papo
sobre inclusão escolar e social.
Como é o corpo incluído?
"É um corpo que convive, se relaciona com os amigos,
que aprende nas aulas, que passeia, que se expõe,
que conversa, que está junto!"
Na F7M, aproveitamos que a Marina tem Síndrome de
Down para conhecer um pouco mais sobre esse assun-
to. Conversamos muito com ela, que pôde dizer tudo



que gosta de fazer, além de assistir a um vídeo do site
Movimento Down, que esclareceu para o grupo as con-
dições genéticas dessa síndrome e suas especificida-
des.

Números Decimais
As F7 estão se dedicando a conhecer melhor os núme-
ros decimais. Resgatando o Quadro Valor de Lugar (Q-
VL), visto no Fundamental I, pensamos nas ordens que
ficam à direita das unidades: décimos, centésimos etc.,
até os milionésimos. Conversamos sobre a função da
vírgula, sobre como fazer a leitura formal desses núme-
ros e compará-los, especialmente se tiverem diferentes
quantidades de casas decimais.
Construímos uma reta numérica: cada aluno escreveu,
no papel, um número decimal entre 0 e 14, com no má-
ximo seis casas decimais, e entregou para a professo-
ra, que os embaralhou.
Os alunos iam sorteando os papéis e posicionando na
reta numérica desenhada no quadro. A turma devia ve-
rificar se a posição estava correta.
Essa atividade servirá também como ponto de partida
para um trabalho individual que faremos em breve.

Global English
Com a proposta de conhecer a diversidade da língua
inglesa, tanto na origem quanto no panorama atual, as
F7 fizeram um debate nas aulas de Inglês.
Partiram de seus relatos de viagens ao exterior e a ou-
tras cidades brasileiras, e o foco era a variedade lin-
guística em um mesmo idioma.
Pensamos nos processos de colonização e na conse-
quente hegemonia da língua do colonizador; traçamos
paralelos com o português falado no Brasil; e retoma-
mos os estudos feitos na F6 sobre os grupos indígenas
norte-americanos que, com suas diferentes línguas e
de diferentes maneiras, receberam a língua inglesa que
os europeus traziam.
Estudamos, com ajuda de mapas e vídeos, a expansão
da língua inglesa pelo mundo, e pesquisamos as defini-
ções de língua nativa, língua estrangeira, segunda lín-
gua e língua oficial, para entender como o inglês se a-
presenta hoje em diversos países.
Estamos assistindo ao filme English Vinglish (link para
o trailer), uma produção de Bollywood, e conhecendo
um pouco do inglês falado da Índia.

Procuram-se Bonecas Pretas
Para abrir o debate das F8 sobre a questão da raça, foi
realizada uma aula especial de Língua Portuguesa e
Geografia, na qual os alunos foram convidados a refletir
sobre a questão da representatividade dos negros na
sociedade atual.
Para começar, pedimos que eles pensassem sobre
seus heróis e heroínas de infância e, em seguida, em
suas bonecas e bonecos favoritos, procurando lembrar
não só dos sentimentos que tinham por eles, mas tam-
bém em relação às suas características físicas: existia
admiração? Identificação?
O segundo passo foi analisar o videoclipe de Bonecas
Pretas, de Larissa Luz, a partir do qual discutimos por
que "procuram-se bonecas pretas" e "procura-se repre-
sentação".
A última etapa foi a leitura e análise do conto "Boneca",
do livro Contos Crespos, de Cuti, com a narrativa das
adversidades enfrentadas por um pai em busca de uma
boneca negra para a filha.
Os alunos se envolveram intensamente com a discus-
são, trazendo questões de seu cotidiano e relatos de in-
fância que perpassavam questões como a importância
da representatividade e da identificação na infância, a
propagação de padrões impostos pela mídia e pelo
mercado e, como era de se esperar, o preconceito e o
racismo.
Pudemos visibilizar e valorizar obras de artistas negros,
dando oportunidade aos alunos de relacionar o aprendi-
zado construído tanto em Língua Portuguesa como em
Geografia.
A atividade tem rendido desdobramentos e apontado
para a abordagem do corpo, tema do projeto institucio-
nal deste ano.

Identidade Vocal
As F8 encerraram a etapa de sensibilização nas aulas
de Música. As turmas investiram na pesquisa sobre tim-
bres e ressonâncias vocais. Experimentaram dizer tre-
chos do texto da justificativa do projeto usando baldes,
almofadas, vuvuzelas de papel, pentes e latas, para al-
terar as características vocais. E encararam o desafio
de reproduzir essas alterações sem utilizar os objetos.
As impressões foram registradas em uma tabela, atra-
vés da qual pudemos constatar a grande variedade de
sensações corporais no momento da tentativa de imita-
ção dos sons.
Conversamos, então, sobre identidade vocal. Percebe-
mos que existem características na nossa voz que mar-
cam sua individualidade, mas que existem margens
que nos permitem alterar e mudar a voz.
É o caso da imitação de um personagem; ou de uma
rouquidão ou gripe.
Indo mais fundo, pudemos perceber nuances de voz
em momentos de euforia, tristeza, excitação ou ansie-
dade.
Entendemos a voz como parte integrante do nosso cor-
po e como elemento que participa ativamente das mu-
danças que ele sofre.

The History of Tattoos
As F8 conversaram sobre como expressar, através do
corpo, formas de ser ou de pensar: dança, mímica, tea-
tro e... tatuagem.
Quando apareceu a primeira tatuagem na história?
Quais são os significados por trás dos desenhos? Por
que é tabu? Antes de responder a essas perguntas, pe-
dimos que os alunos pesquisassem fatos e curiosida-
des da história das tatuagens.
Depois de trocar ideias sobre os resusltados das pes-
quisas, assistimos ao vídeo The History of Tattoos, que
conta como a arte se espalhou pelo mundo, como algu-
mas culturas a utilizavam e os materiais usados.
Vimos também casos em que as tatuagens eram im-
postas: judeus em campos de concentração; escravos
dos gregos e romanos; prisioneiros no Japão.
Os alunos registraram no caderno e responderam às
perguntas de listening sobre o conteúdo assistido.
Com esse incremento no vocabulário, a troca de ideias
foi muito produtiva. Os alunos que não têm tanto domí-
nio da língua inglesa se sentiram bem confortáveis ao
criar frases usando as palavras e estruturas apresenta-
das.

Desafio do Vôlei
No vôlei, o grande desafio é não deixar a bola cair. A
F8M está tentando entender como posicionar o corpo
em quadra e em relação à bola, o que é fundamental
para o jogo acontecer.
Para ajudar, estamos treinando as técnicas do esporte:
saque, manchete e toque, e também entendendo o ro-
dízio em quadra.

Meu Corpo, Globalizado?
As F9 vêm trabalhando a relação entre globalização e
corpo. Começaram suas reflexões em duplas, com uma
dinâmica de observação do corpo do outro, exercício
de superação de padrões impostos pelas mídias e de
valorização dos corpos diversos e reais.
Cada aluno ficou responsável por ressaltar, para a tur-
ma, as qualidades de um colega, justificando sua esco-
lha:
"Eu gosto do sorriso dele porque me traz paz."
"Eu gosto dos ombros dela porque são grandes e fortes
e eu gostaria de ter ombros assim."
Foi um momento de grande aprendizagem, e também
de ressignificação de relações.
Em outra dinâmica, escolheram um produto global rela-
cionado ao destaque do corpo e criaram uma propa-
ganda para ser apresentada à turma.
Questões importantes sobre imagem e consumo foram
levantadas: como são criadas novas necessidades para
o mercado consumidor? Quais padrões estéticos pre-
dominam nas mídias? Qual é o poder da propaganda e
do marketing na vida das pessoas? Como essas ativi-
dades atraem a atenção dos consumidores?

Analisamos o documentário Mundo Cola: Água, Açúcar
e Marketing, de Irene Angélico. Os alunos observaram
como o corpo foi utilizado para fortalecer a marca Co-
ca-Cola. E foram convidados a refletir sobre as marcas
da globalização nas diferentes culturas e nos corpos
das pessoas.
Foi proposta também uma dissertação individual sobre
a influência da globalização no corpo de cada um.

JR Artist
As F9 foram apresentadas a trabalhos do fotografo
francês JR. Ele exibe grandes imagens fotográficas em
preto e branco em locais públicos e trabalha em dife-
rentes projetos pelo mundo.
Os alunos escolheram uma imagem relacionada ao
projeto institucional. No caderno, descreveram a foto e
justificaram a escolha, para depois compartilhar com a
turma. Fizemos um tour pelo site do artista, apreciando
mais trabalhos e conhecendo os bastidores.
Para finalizar, todos tiveram que planejar fotografias
inspiradas nos projetos de JR, tendo como foco o vín-
culo com as discussões sobre o projeto institucional.

De Todos
Jornadinha de Pintura
Ana Teixeira, mãe da Marina (F7M), divulga a 1ª Jorna-
dinha de Pintura do Sítio Roberto Burle Marx, no dia 12
de maio, sábado, das 9h às 13h, durante a 16ª Semana
de Museus, e que 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 Roberto 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.

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 infantil e pai de
gêmeos à sua formação de biólogo pela Rural e ao seu
amor pela natureza, para abrir a Colônia de Férias
Kihu, para crianças de 8 a 13 anos.
Já estão abertas as inscrições para as temporadas de
outono e inverno:
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 e-
mail coloniakihu@gmail.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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