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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar
e funcionaremos em horário especial nos dias
de jogo do Brasil.
22 de junho - Jogo às 9h - só teremos aula à
tarde, a partir das 12h30.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula
de manhã, até as 12h25.
Nas oitavas de final os jogos poderão aconte-
cer em 2 ou 3 de julho. Funcionaremos em
meio turno, pois os jogos serão às 11h.
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EFI) / 17h40 (E-
FII).
Nas quartas de final, os jogos poderão acon-
tecer em 6 ou 7 de julho.
6 de julho - Jogo às 15h - só teremos aula de
manhã, até as 12h25.
7 de julho - Jogo às 11h - No meio da nossa
Festa Julina!
Nas semifinais, os jogos poderão ser em 10
ou 11 de julho, às 15h.
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - Só
teremos aula de manhã, até as 12h15.
Fundamental I e II - estarão em Apoio Peda-
gógico que, no dia do jogo, só funcionará pela
manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a
Secretaria.

Festa Julina
Pedimos desculpas pela falha em nosso pla-
nejamento. Só agora percebemos que é pos-
sível que haja jogo do Brasil, às 11h, no dia 7
de julho. Tentamos trocar o dia da festa no I-
SAI mas não tivemos resposta positiva. En-
tão, a solução foi mantê-la no dia 7, mas nos
seguintes horários:
Pereirinha - das 9h às 10h30.
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5) - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
Esperamos que a seleção faça a alegria de
todos e que ela venha com vocês para a nos-
sa festança!

Avisos EFI
Mostra de Artes
No dia 16 de junho, sábado, teremos uma
grande festa! Cada ano é diferente, mas este
conta com a participação inédita das F2. Su-
gestões de fantasias e adereços foram envia-
das pelas agendas. A presença e a pontuali-
dade de todos é fundamental para a realiza-
ção dos trabalhos. A entrada será pela Conde
de Irajá, no portão amarelo. Para que possam
se programar com antecedência, informamos

os horários. Pedimos que sejam pontuais, pa-
ra que possamos garantir um bom acolhimen-
to a todos.
F2M - 9h - Apresentação / 9h30 - Visita
F2T - 9h - Visita / 9h30 - Apresentação
F4M - 10h - Apresentação / 10h30 - Vista
F5M - 10h - Visita / 10h30 - Apresentação
Coral Manhã - 11h05
Saída - 11h35
Coral Tarde - 13h
F5T - 13h30 - Apresentação / 14h05 - Visita
F4T - 13h30 - Visita / 14h05 - Apresentação
F3M - 14h45 - Apresentação / 15h30 - Visita
F3T - 15h - Visita / 15h30 - Apresentação
Saída - 16h15

Livro Adotado nas F4
Na semana passada, enviamos etiqueta nas
agendas dos alunos com o pedido do livro
Viagem por Dentro do Cérebro, de Daniel
Martins de Barros, Editora Panda Books, que
será utilizado no projeto das turmas. Conta-
mos com a colaboração das famílias para
providenciar os livros com rapidez, pois as
pesquisas estão a pleno vapor! Os pedidos
podem ser feitos na Papelaria Papel aos Pe-
daços, no Largo dos Leões, ou em livraria da
preferência dos responsáveis.

Reunião de Pais de F5
No dia 28 de junho, às 19h, faremos uma reu-
nião especial, com a presença da Coordena-
ção e da Orientação do Fundamental II, para
apresentação da proposta pedagógica desse
segmento. O que permanece? O que muda?
Quais as expectativas dos pais e da escola
para essa nova etapa da vida de estudante
de nossos filhos e alunos?
Esperamos por todos.

Sobre as Turmas
Banquete dos Contos de Fadas
Depois de muita preparação, planejamento e
criatividade, as F2 realizaram um lindo ban-
quete para as F1.
A partir dos livros, os grupos fizeram textos
com as partes mais importantes das histórias
e decidiram quais comidas tinham mais a ver
com elas. Tivemos pães trançados para
Rapunzel, casinhas de comida para Os Três
Porquinhos, uma casa de bruxa cheia de do-
ces para João e Maria, ovo de codorna para o
Patinho Feio, muitas comidinhas de maçã pa-
ra Branca de Neve, vários tipos de comida
com ervilha para a Princesa e a Ervilha e ou-
tros quitutes muito gostosos.
As famílias ajudaram muito, preparando comi-
dinhas para nossa festa literária. Muitas pes-
soas da escola colaboraram na organização
da biblioteca, da sala de artes e da grande

mesa. Um lindo trabalho em equipe!
O encantamento foi tanto, que tornou nosso
banquete ainda mais bonito. Obrigada a to-
dos!

Banquete dos Contos de Fadas

A Esperada Letra Cursiva
Nossos pequenos das F2 tiveram muitas sur-
presas. Ao chegarem à sala, na segunda-fei-
ra, as crianças viram toda a rotina de ativida-
des escrita em letra cursiva. Seria o início
dessa escrita tão esperada? Sim! Foi explica-
do a elas que aprenderiam com muita calma,
que cada um tem seu tempo e que faríamos
muitas atividades para que eles pudessem
entender como pode ser divertido escrever
dessa maneira tão bonita.
Recebemos a vista da Camila, mãe do Nuno
(F2M), que veio realizar uma oficina de borda-
dos com letra cursiva. As crianças puderam
perceber e aprender, bordando, os movimen-
tos necessários para escrever a primeira letra
de seu nome!
As turmas adoraram, disseram até que era o
melhor dia que já tiveram na escola. Os traba-
lhos ficaram tão caprichados, que serão ex-
postos em sala, como recurso para escrita.
Depois os bordados serão enviados para ca-
sa, para que os pais também possam ver o
belo trabalho dessas crianças tão talentosas.
Obrigada, Camila, pela disponibilidade e pelo
trabalho tão especial.

A Esperada Letra Cursiva



O Corpo e Seus Movimentos
Para ampliar os estudos do projeto O que Há
por Dentro? O Corpo e Seus Movimentos, as
F2 visitaram a academia Workout. As crian-
ças foram recebidas pelo professor Gabriel,
que as guiou pelo salão de musculação, apre-
sentando os aparelhos e a musculatura traba-
lhada em cada exercício, esclarecendo as dú-
vidas e ressaltando a importância, para a ma-
nutenção da saúde, do cuidado com o corpo.

"Depois de muito estudar sobre o corpo, os
músculos e o esqueleto, nossa turma foi as-
sistir a uma aula na academia Workout. Lá fi-
zemos uma roda e fomos recebidos pelo Ga-
briel, professor de Educação Física. Ele nos
avisou para ter cuidado com os pesos, máqui-
nas e outros materiais. E que tinha pessoas
na academia que precisavam de concentra-
ção, pois estavam fazendo exercícios.
Então, entramos na academia e a mãe da
Luiza estava lá se exercitando. O Gabriel nos
mostrou alguns aparelhos que ajudam a forta-
lecer os músculos. Ele nos contou que é im-
portante manter a postura, coluna reta, para
não machucarmos seriamente nosso corpo.
Vimos um cinto que ajuda a manter a postura
correta durante os exercícios e não machucar
a coluna. Ele nos mostrou um bastão de ferro
que precisa estar com os pesos equilibrados
para malhar os dois lados igualmente.
No final da visita, demos um abraço bem a-
pertado no Gabriel e agradecemos pela visita
e pelo aprendizado. Tiramos uma foto para
registrar esse momento tão bacana."
(Texto coletivo - F2M)

"Fomos a uma academia perto do Farinha Pu-
ra, chamada Workout. A gente foi lá para a-
prender como os músculos funcionam. Nela
tinha vários aparelhos de força com uma eti-
queta do lado mostrando quais músculos e-
ram trabalhados naquela máquina. Quem nos
guiou foi o Gabriel, educador físico.
Descobrimos que cada aparelho trabalha um
músculo, tipo a esteira e a bicicleta, que tra-
balham os da perna. Vimos várias pessoas
malhando.
Gabriel nos disse para tomar cuidado com os
pesos, com o nosso corpo para não machu-
car e ficar sempre com a coluna reta e o
abdômen travado.
Aprendemos que para o músculo crescer e fi-
car mais forte ele precisa se 'machucar' e se
recuperar. Aí ele cresce. As fibras vão se
rompendo e depois se regeneram.
Foi muito legal! Obrigado pelo passeio!"
(Texto coletivo - F2T)

Barracão dos Preparativos
As crianças das F3 já ocuparam o "barracão"
para iniciar e finalizar os trabalhos que serão
expostos na Mostra de Artes. O entusiasmo é
grande e o "corpo coletivo" está bem afinado.
Todos produzindo ou cedendo o lugar para
quem ainda vai pôr a mão na massa.
O Rio São Francisco, suas histórias e carran-

cas fazem parte do nosso caminho até che-
garmos à nutrição e ao sistema digestório. A-
lém de fazerem parte do trajeto, esses ele-
mentos estão presentes em nossas pesqui-
sas, e as crianças estão encantadas pelo
contexto e toda a arte que envolve os povos
ribeirinhos.

Barracão dos Preparativos

O Corpo e Seus Movimentos
Os Caminhos do Projeto
Depois de voltar os olhares para o rosto, os
sentimentos e suas expressões no corpo, as
F4 começaram a pesquisar o cérebro e o sis-
tema nervoso. Aprenderam um pouco sobre o
funcionamento desse sistema, e o projeto das
turmas se encaminha para viajar pelos senti-
dos. Se através deles percebemos o entorno
e eventuais perigos, como as informações
que eles captam chegam até o cérebro? De
que forma são processadas? Como o cérebro
responde? De que forma ele influencia nos-
sas percepções?
Para dar a partida, assistimos a um trecho do
documentário de Drauzio Varella sobre o de-
senvolvimento dos sentidos no bebê. Essa vi-
agem promete ser incrível!

Medindo o Pereirão
Depois de muitas conversas, hipóteses e de-
duções, as F5 chegaram aos conceitos de á-
rea e perímetro.
"Área é o que cobre a superfície. Perímetro é
o contorno."
Para pôr em prática os conceitos aprendidos,
as turmas receberam o desafio de calcular a
área e o perímetro do Pereirão. Para realizar
a tarefa, montaram "metros quadrados" de
jornal. O espaço era grande e o trabalho tam-
bém. Após algumas tentativas, surgiu uma i-
deia: "E se medíssemos a largura e o compri-
mento e multiplicássemos para achar a áre-
a?". A estratégia funcionou. A turma encon-
trou o valor da área e ainda conseguiu dedu-
zir o cálculo necessário para isso.
Para medir o perímetro, algumas crianças da
F5M tiveram uma ideia criativa: "Vamos usar

nós mesmos como medida!". E assim calcula-
ram o perímetro em "Lolas", "Nicos"... Ao re-
tornarmos para a sala, aproveitamos a ativi-
dade para discutir as diferentes estratégias u-
tilizadas e formalizar os jeitos que encontra-
mos para medir o Pereirão.

Medindo o Pereirão

De Todos
Literatura Infantil 
O que levar em conta na escolha do livro in-
fantil? Será que esse livro é adequado para a-
quela criança, faixa etária ou tipo de leitor?
Quais os lançamentos e livros premiados da
Literatura Infantil? Isabella, professora da F4T
e autora do blog Na Corda Bamba, estará a-
manhã, 9 de junho, às 14h, na Livraria da
Travessa de Botafogo, ajudando crianças e a-
dultos na escolha do livro para a infância.
Apareçam por lá!

Isaac no Mundo das Partículas
Joana, mãe do Vicente (F4T), convida todos
para o musical infantil Isaac no Mundo das
Partículas,que ela está dirigindo. O espetácu-
lo é uma adaptação do livro homônimo da es-
critora e professora de física Elika Takimoto e
trata de um tema nada fácil - a física de partí-
culas - de maneira envolvente, divertida e in-
formativa. O músico David Bowie e seu lendá-
rio personagem Ziggy Stardust inspiram a es-
tética e a proposta da encenação, que propõe
transformar o palco em um show de rock.
Depois de temporada com lotação esgotada
no Oi Futuro Flamengo, a peça entra nova-
mente em cartaz de 2 de junho a 1º de julho,
aos sábados e domingos, às 16h, no Teatro I-
panema, Rua Prudente de Moraes, 824 - Ipa-
nema.

Aniversários
De 9 a 15 de Junho
9 Gabriel Leão Flaksman  F4T 
9 Ana de Souza Leite Sant'ana  F1M 
9 Moreno Levín Tavares  F1AT 
10 Clarice Santoro de Andrade  TAT 
10 Lara Thomé de Oliveira Tavares  TFM 
10 Ana Luísa Fonseca Ferreira  AUX 
10 Iuri Moscone Ribeiro  F8T 
11 Roberta Porto da Silva  PRO 
13 João Bassanesi de Menezes  F1BT 
14 Daniel Bastos Palatnik  F2T 
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