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Para Todos
Festa Julina
Alguns pais têm nos perguntado sobre o horário da festa que se realizará no
dia 7 de julho no ISAI, Rua Ipiranga, 70, Laranjeiras. Ainda não temos o ho-
rário exato para cada segmento, mas adiantamos que a Educação Infantil
será de manhã e o Fundamental, à tarde. Em breve divulgaremos mais de-
talhes, mas achamos que todos vão curtir o local, que tem uma grande área
ao ar livre, com chão de terra, árvores frondosas e um galpão coberto para
as danças.

Aconteceu no CineDEdu
Na última quarta-feira, 16 de maio, aconteceu a terceira sessão de 2018 do
projeto Cine Debate Educação, seguida da discussão sobre que histórias o
corpo do jovem nos conta no contexto da sociedade de consumo.
Com a presença da jornalista Simone Evangelista, doutoranda da UFF, e da
jornalista Soraia Melo, do Centro de Criação de Imagem Popular, assistimos
aos filmes Identidade Parcelada, do Instituto Alana, e Da Cabeça aos Pés,
de Renée Castelo Branco. Na roda de conversa, entre outros assuntos, fala-
mos sobre a complexidade das culturas juvenis; os pontos positivos e nega-
tivos da apropriação das mídias pela juventude; a ambivalência do ser e do
ter na construção das identidades da juventude; a compreensão dos capi-
tais cultural, social e financeiro na determinação dos modos de ser e nas re-
lações com o consumo desenfreado.
Foi uma sessão com um bate-papo agradável e ciente da complexidade do
que é a juventude na sociedade do consumo.
Até a próxima sessão!

Avisos EFII
Mostra de Artes
No dia 23 de junho, teremos uma festa! Pedidos de fantasias e adereços se-
rão enviados na próxima semana pelas agendas. Para que todos possam
se programar com antecedência, informamos os horários:
9h - F7M - Vídeo Dança
9h10 - F7M - Teatro
9h30 - F6M - Música
10h15 - F6M - Dança
10h30 - Divisor
11h30 - F8M - Performance
12h30 - Saída
14h - Divisor
15h - F8T - Performance
16h - F7T - Vídeo Dança
16h10 - F7T - Teatro
16h30 - F6T - Música
17h15 - F6M - Dança
18h - Grupo de Dança ex-alunos

Passeio das F6
Em virtude de problemas operacionais, o passeio das F6 para a Aldeia Mata
Verde Bonita e o Quilombo do Grotão, que seria realizado na última quarta-
-feira, foi remarcado para 28 de maio, segunda-feira. Destacamos a impor-
tância da entrega da nova carta de autorização até o dia 21 de maio, próxi-
ma segunda-feira. O documento foi enviado por e-mail e pela agenda dos
estudantes.

Reading is Cool
Nas aulas de Inglês do segundo trimestre, as F7 lerão Oliver Twist, adapta-
ção da obra de Charles Dickens, em três níveis de leitura, de acordo com as
habilidades de cada estudante.
A escolha será feita em sala, sob orientação da professora, e os dados so-
bre o livro mais adequado - nível 1, 3 ou 6 - seguirão na agenda. A Papela-
ria Papel aos Pedaços, no Largo dos Leões, já foi informada sobre esta a-
doção.

Sobre as Turmas
Treino de Parkour  
A F6T recebeu a visita dos ex-alunos Guido Labouret e Bruno Tramujas,
praticantes de parkour.
Eles contaram como é a rotina de treino, falaram sobre a filosofia do esporte
e, junto com o instrutor Vance Poubel, deram uma aula sobre os movimen-
tos básicos.
Os alunos adoraram e participaram com muito entusiasmo.

Treino de Parkour

Adolescência É...
Nas Tribos das F7, iniciamos rodas de conversa sobre um tema muito espe-
rado: a adolescência.
Aos poucos vamos conhecer melhor nosso corpo, entender e compartilhar
as tantas emoções vivenciadas nesse tempo de descobertas e crescimento.
Para começar, perguntamos: o que é ser adolescente? Você se acha um a-
dolescente? Uns já se acham na adolescência, outros acham que ainda fal-
ta um pouco. Mas todos têm algo a dizer:
"Adolescência é
mudança
uma certa idade
aprendizagem
Adolescência é
o início de uma nova fase
difícil
novidade
Adolescência é
descobrir-se
amadurecer
transformar
Adolescência é
mudar
o corpo e a mente
uma nova imagem
passagem"
(F7T)

"É uma fase da vida que seu corpo começa a mudar de um corpo de criança
para começar a se desenvolver."
"É quando o pensamento também se transforma: ficamos mais conscientes,
somos inseridos no mundo dos adultos, começamos a pensar nos proble-
mas do mundo."
"Começamos a perceber coisas novas: percebemos os amigos que valem a
pena, o que devemos usar na rua, ouvir outros estilos de música, questiona-
mos nossa sexualidade, ficamos mais sensíveis, tudo nos afeta."
(F7M)



Visitando o IMS
As F8 foram ao Instituto Moreira Salles visitar a exposição Corpo a Corpo,
que nos leva a refletir sobre o mundo real e o mundo encenado. E faz uma
provocação: qual é o limite ente esses dois mundos, já que somos perma-
nentemente perscrutados pelo Cine-olho, e a encenação da vida se tornou
parte da nossa existência?
As obras apresentam um recorte da produção brasileira contemporânea de
fotografia, cinema e vídeo. Em trabalhos de sete artistas, vemos possibilida-
des de o corpo ser usado como elemento de representação social e atuação
política.
A visita foi muito bem aproveitada pelos dois grupos, que fizeram questiona-
mentos interessantes e se identificaram com o que viram.

Visitando o IMS

Adolescência É...
Arte da Performance
As F8 receberam a visita do pesquisador André Lepeck e da pesquisadora e
artista performática Eleonora Fabião, pais da Valentina (F7M), para uma
conversa sobre a arte da performance.
Eles relataram experiências, trouxeram várias referências e responderam a
algumas curiosidades sobre os programas performativos e seus processos
de criação.
O encontro nos deixou felizes e inspirados.

Aula na Praia
A convite do professor Felipe, os alunos da F9M foram à praia do Leblon
para uma aula de futevôlei com o professor Roberto Canela.
Era uma atividade opcional, e quem pôde ir aproveitou para experimentar
na areia o esporte do trimestre, fechando este ciclo com mais uma experiên-

cia corporal.
Retomamos as perguntas: que atividade física vamos experimentar no pró-
ximo trimestre? Que atividade física combina com você?

Aula na Praia

Arte da Performance

De Todos
Aulas de Parkour
Pegando o gancho da aula de parkour oferecida à F6T, nossos ex-alunos
Guido Labouret e Bruno Tramujas indicam as aulas de Vance Poubel no Es-
paço Maitreya.
Rua Voluntários da Pátria, 179. Terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, e
quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h. Instagram: @picassoparkour.

Aniversários
De 19 a 25 de Maio
19 Joaquim Napolitano de Miranda Villano  F1AT 
19 Murilo Pinheiro Maia de Lucena  F9T 
20 Joanna Carvalho Delgado  F4T 
20 Matias Ferraz Sussekind  F9T 
22 Paolo Araujo Esteves  AUX 
22 Gaya Portella Serra  AUX 
23 Clarice Sá de Oliveira  F6M 
23 Arthur Rocha de Barros Leal  TGM 
23 Leonardo Poppe Taborda  F8M 
23 Joana Leandro Ferraz de Oliveira  F1M 
24 Cecília Lopes Só Martins  F8M 
25 Sofia Mattos de Moura Gonçalves  F8M 
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