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Para Todos
Cine Debate Educação
Juventude, corpo etiqueta? Inspirado no
texto Eu, Etiqueta?, de Carlos Drum-
mond de Andrade, a terceira edição
2018 do projeto Cine Debate Educação
abordará um tema ligado ao Projeto Ins-
titucional da escola. A sessão discutirá
que histórias o corpo da juventude conta
numa sociedade marcada pelo consu-
mo. Serão exibidos dois filmes que apre-
sentam a relação entre a juventude e o
consumo. Na roda de conversa teremos
a presença da jornalista Simone Evan-
gelista, doutoranda em Comunicação da
UFF e pesquisadora do assunto. O e-
vento será na próxima quarta-feira, 16
de maio, a partir das 18h30. Acesse a
página do evento (link).

Avisos EFII
Cordel na Biblioteca
"Literatura de Cordel
é poesia popular,
é história contada em versos
em estrofes a rimar,
escrita em papel comum
feita pra ler ou cantar."
(Francisco Diniz)
Quer conhecer mais sobre cordel? Vá a-
té a Biblioteca Monteiro Lobato. Em uma
pequena exposição, temos folhetos e li-
vros de autores famosos e outros não
tão conhecidos. Não perca!

Projetos de Pesquisa
No dia 25 de maio, sexta-feira, finaliza-
remos as atividades dos projetos de
pesquisa referentes ao primeiro trimes-
tre.
Os estudantes definiram caminhos, le-
vantaram fontes de informação e reali-
zaram os registros propostos pelos pro-
fessores.
Pedimos aos estudantes e às famílias
que fiquem atentos aos prazos e às ta-
refas. Até o dia 18 de maio, próxima
sexta-feira, o levantamento de informa-
ções, bem como a análise, os resumos
e os fichamentos, deverão estar prontos
para serem avaliados pelos professores
de Ciências e Humanidades.

Na semana de 21 a 25 de maio, profes-
sores e estudantes avaliarão o proces-
so, com vistas a destacar os pontos po-
sitivos e negativos, e também a qualida-
de das tarefas realizadas.

Cordel na Biblioteca
Mostra de Artes
A Mostra de Artes do Fundamental II se-
rá no dia 23 de junho, sábado. Em breve
daremos mais informações sobre horá-
rio e programação.

Viagem de formatura das F9
O último dia 10, quinta-feira, foi a data li-
mite para o pagamento à vista da via-
gem de formatura das F9.
A partir de agora, em diálogo com a em-
presa EXPD, vamos planejar e organizar
as atividades da viagem marcada para
os dias 2 e 3 de outubro.

Sobre as Turmas
A Arte Pop de Keith Haring
Keith Haring e suas obras estão movi-
mentando a galera das F6. Os alunos fi-
caram muito interessados por sua histó-
ria e influências artísticas. Foram muitas
aulas de apreciação para compreender-
mos essa curta, mas criativa trajetória.
Estudamos a simplicidade de suas for-
mas humanas, a riqueza das mensa-
gens transmitidas nos trabalhos, a sim-

bologia e os padrões de variadas cultu-
ras - africana, aborígene e ameríndia,
por exemplo.
Buscamos lançar mão de alguns desses
recursos para comunicar nossas mensa-
gens e elaborar nossos símbolos.
Vamos partir para trabalhos tridimensio-
nais, e contaremos com a ajuda do artis-
ta Antony Gormley e sua obra.

Jogo dos Corpos Celestes
Nas aulas de Ciências, criamos com as
F6 o Jogo dos Corpos Celestes. A ideia
partiu de três pontos: a avaliação de u-
ma outra atividade, na qual os alunos a-
pontaram "correr" como algo muito pra-
zeroso; a necessidade de realizar uma
revisão; e a vontade de fazer algo mais
dinâmico nas aulas.
Os alunos foram agrupados em função
da escolha de uma bala de sua prefe-
rência e o jogo foi realizado em etapas.
Na primeira, os alunos correram para
pegar os balões com a cor referente a
seu grupo, ordenados com perguntas
sobre o conteúdo do trimestre. Todos
responderam à mesma pergunta no ca-
derno, e só podiam buscar outro balão
quando a resposta estivesse correta.
A segunda etapa consistiu em desenhar
o corpo celeste do grupo, descoberto
em uma charada. Na etapa final, que
demandou paciência e cooperação ge-
ral, simulamos os movimentos do Sol,
da Terra e da Lua. Integrantes dos gru-
pos, com suas esferas de tamanhos di-
ferentes (mas não me escala!) represen-
tavam os corpo celestes.
A atividade foi divertida e proveitosa.

Jogo dos Corpos Celestes

Raíz Quadrada: Bingo!
As F6 começaram o ano revisando as
quatro operações, com destaque para

https://www.facebook.com/events/316292802234661/


problemas cuja resolução demandasse
o emprego de operações inversas.
Passado um tempo, surgiu a pergunta:
qual seria a operação inversa da poten-
ciação, que conheceram este ano?
Os alunos fizeram, então, o primeiro
contato com a radiciação, momento de
muita excitação, já que grande parte de-
les estava ansiosa por isso.
O conceito de raiz quadrada e os primei-
ros cálculos (com números simples)
muitos concluíram sozinhos. Mas logo
veio veio o desafio: quando temos um
número grande, que estratégias usar?
Estamos estudando um método que po-
derá ajudá-los.
Para estimular os estudantes, jogamos
um bingo no qual os números sorteados
vinham em forma de raiz quadrada. Os
alunos deviam encontrar a raiz para po-
der verificar sua cartela.

Raíz Quadrada: Bingo!

Ilhas de Calor
As F7 trabalharam o efeito estufa com-
parando a ação da atmosfera na reten-
ção do calor do Sol no planeta Terra
com um lençol sobre toda a turma. Se-
guindo no tema Poluição Atmosférica, fi-
zeram um modelo de Ilha de Calor. Nes-
te modelo, os alunos puderam experien-
ciar, através do tato, o efeito do aqueci-
mento sobre uma superfície descoberta
e preta, como asfalto, e compará-la com
uma área sombreada por vegetação - no
caso, um conjunto de plantas suculen-
tas.
Após a observação e a constatação, pe-
lo toque, da diferença de temperatura
entre as áreas, os alunos foram instiga-
dos a aprofundar suas análises e refle-
xões sobre o tema, com perguntas:
quais fatores aumentam o calor de uma
área específica? Quais os limites de um
modelo científico?
Desta forma, os estudantes acessaram
o conteúdo previsto e compreenderam
também que a realidade da natureza
sempre traz mais complexidade do que
é possível simular em sala ou em labo-
ratório através do modelo. Todavia, são

as evidências e aproximações que nos
dão pistas para compreender o mundo
em que vivemos e as transformações
que nossa espécie produz sobre ele.

Ilhas de Calor

Corpo Alienado
Nas aulas de Dança, dialogando com a
pergunta central de Ciências e Humani-
dades - meu corpo é alienado? - as F7
começaram a listar situações em que
nosso corpo fica alienado. Em seguida,
criamos gestuais para cada uma delas.
A cada aula os alunos registraram e
guardaram o que foi produzido. Ao final
do processo criativo, começamos a co-
reografar cenas cotidianas. Estamos a-
gora ensaiando e daqui a duas semanas
iremos para a rua começar a filmar o tra-
balho que desenvolvemos em sala de
aula.

Corpo Alienado

Desconstruindo o Futebol
As F7T e F8T estão trabalhando o fute-
bol. A escolha desse esporte é sempre
polarizada: uns amam, outros nem tan-
to.
Às vezes a competitividade fica muito e-
vidente, por isso estamos tentando des-
construir o jogo, pensando outras for-
mas de jogar.
Na última aula, jogamos o futebol de 5 -
modalidade paralímpica para deficientes
visuais. Já treinamos alguns fundamen-
tos e jogamos de várias formas, de
mãos dadas, de pernas amarradas e co-
mo um totó humano.

Pele
Os textos escritos sobre a pele, pelas
F8, nas aulas de Português, viraram ma-
terial para criação em Dança. Em gru-

pos, nossos alunos selecionaram tre-
chos de diferentes textos para transfor-
mar em movimento.
Aos poucos, estamos promovendo essa
conversa entre corpo e texto através do
movimento.

Pele

Desconstruindo o Futebol
De Todos
O Universo Inacabado
Mario Novello, cosmólogo, professor e-
mérito do CBPF e avô dos nosso ex-alu-
nos Vitor e Luca, convida para o lança-
mento de seu livro O Universo Inacaba-
do. Um livro original, que convoca a
Cosmologia a se libertar da Física e se
articular com outros saberes. Na próxi-
ma quinta-feira, 17 de maio, às 19h, na
Livraria da Travessa de Botafogo. Rua
Voluntários da Pátria, 97.

Aniversários
De 12 a 18 de Maio
12 Pedro da Silva Ferreira  F9M 
12 Maria Fernanda da Silva  AUX 
12 Luciano Mesquita Netto  F9M 
13 Gabriel de Souza Brakarz  F6T 
13 Valentina Fabião Lepecki  F7M 
13 Vicente Mófreita Vernot  TFM 
13 Benjamim Brum Saroldi  TCT 
14 Luisa Beraldo Yamato  TAM 
14 Catarina Burnier da S Teixeira  TBM 
14 Henrique C Acselrad  F1BT 
14 Beatriz Sirovy  F7M 
16 Bia Regazzi Lent Santos  TAM 
16 Yuki Kodama Flexor  F3T 
17 Rosilea Rangel Santos Pereira  AUX 
17 Leonardo Queiróz Garschagen  TBT 
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