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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e funciona-
remos em horário especial nos dias de jogo do Brasil.
22 de junho - Jogo às 9h - só teremos aula à tarde, a par-
tir das 12h30.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula de manhã, a-
té as 12h25.
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer 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 (EFII).
Nas quartas de final, os jogos poderão acontecer 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 ju-
lho, às 15h.
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - Só teremos aula
de manhã, até as 12h15.
Fundamental I e II - estarão em Apoio Pedagógico 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 planejamento.
Só agora percebemos que é possível que haja jogo do
Brasil, às 11h, no dia 7 de julho. Tentamos trocar o dia da
festa no ISAI mas não tivemos resposta positiva. Então, a
solução foi mantê-la no dia 7, mas nos seguintes horá-
rios:
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 nossa festança!

Avisos EFII
Boletins e Plantão
Aproveitamos o momento da entrega dos Boletins das F6
e F7 para parar, analisar e, especialmente, planejar o pró-
ximo trimestre. O que funcionou? O que ainda é preciso
melhorar? Estas são algumas das muitas perguntas que
surgem neste momento de reflexão.
Conversamos sobre as expectativas, as dinâmicas das
aulas, a importância da participação e organização indivi-

dual e a colaboração com o coletivo.
Precisamos garantir que a sala de aula seja o espaço da
dúvida e da indagação, não apenas dos acertos e da ex-
posição dos saberes já construídos. Mudar essa cultura é
tarefa da escola e das famílias, quando incentivam seus
filhos a perguntar e produzir em grupo. Terminamos esse
momento traçando metas para o próximo trimestre.
Os boletins de F8 e F9 seguirão para casa na próxima se-
mana.
Aproveitamos para lembrar que o Plantão de F6 e F8 a-
contecerá no dia 21 de junho, quinta-feira, das 18h às
21h. Esse encontro entre família e professor é breve e
por isso deve ser objetivo. Assuntos que demandem mais
tempo precisam de agendamento com a Orientação Pe-
dagógica.
Mostra de Artes
No dia 23 de junho, teremos nossa Mostra com exposi-
ções de trabalhos realizados nas aulas de Artes Visuais e
outros nas aulas de Inglês e Português, inclusive de F9.
Além das exposições, teremos apresentações de dança,
música e teatro. 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" - homenagem a Lygia Pape
11h30 - F8M - Performance
12h30 - Saída do Turno da Manhã
14h - "Divisor" - homenagem a Lygia Pape
15h - F8T - Performance
16h - F7T - Vídeo Dança
16h10 - F7T - Teatro
16h30 - F6T - Música
17h15 - F6T - Dança
18h - Grupo de Dança ex-alunos
Pequena África
No dia 12 de junho, terça-feira, as F8 farão um passeio
pela zona portuária do Rio. A saída da escola está previs-
ta para as 8h e o retorno ao mesmo endereço, para as
17h. Será percorrido o trajeto da Praça Mauá até a Praça
da Harmonia, passando pelo Museu de Arte do Rio, Pe-
dra do Sal, Cais do Valongo e Instituto dos Pretos Novos.
Recomendações: levar lanches reforçados para a parte
da manhã e da tarde; usar roupas e tênis confortáveis; le-
var uma quantia máxima de 50 reais para custear o almo-
ço do estudante. Se for possível, pedimos o valor de 5 re-
ais como doação para o Instituto dos Pretos Novos, enti-
dade sem fins lucrativos e sem apoio governamental, que



mantém um acervo de valorização das memórias das po-
pulações africanas vindas para as Américas no período
colonial.

Sobre as Turmas
Apresentação das Pesquisas
Nas duas próximas semanas, teremos a finalização dos
trabalhos realizados pelos estudantes nos projetos de
pesquisa do primeiro semestre. Agora é preparar uma bo-
a apresentação de slides e uma produção livre bem criati-
va. Os estudantes devem ficar atentos ao cronograma de
apresentações distribuído nas salas e corredores da es-
cola.
Fechando o Projeto
Depois de passar por diferentes etapas de trabalho, che-
gamos às apresentações. E não foram poucas as infor-
mações que os estudantes reuniram sobre as tribos esco-
lhidas: na primeira etapa, pesquisaram hábitos alimenta-
res, línguas, artes, vestuário, religiões e crenças dos po-
vos que habitavam a América do Norte antes do período
colonial; na segunda, os dados coletados foram utilizados
na produção de textos em que os alunos se apresenta-
vam como integrantes das tribos, contando na primeira
pessoa como eram as características de seus povos. Ti-
vemos, também, dramatizações de lendas e crenças.
Finalizamos assistindo a vídeos nos quais indígenas re-
manescentes nos Estados Unidos falam sobre sua reali-
dade, incluindo temas como língua, preconceito e reser-
vas terrotoriais.

Fechando o Projeto
Mapa Conceitual
Finalizando a discussão das F9 sobre o fascismo e suas
origens históricas, foi proposta a elaboração de um mapa
conceitual. A ideia era organizar as informações sobre ca-
racterísticas e relações.
Durante as aulas, trabalhamos o contexto da Itália e da A-
lemanha nas décadas de 1920 e 1930 e conversamos so-
bre como agrupamentos fascistas se desenvolveram,
transformaram-se em partidos de massa e chegaram ao
poder.
Queríamos distinguir o que é fascismo do que não é; en-
caminhar a discussão para os dias atuais e reconhecer os
microfascismos cotidianos.

Mapa Conceitual
De Todos
Literatura Infantil 
O que levar em conta na escolha do livro infantil? Será
que esse livro é adequado para aquela criança, faixa etá-
ria ou tipo de leitor? Quais os lançamentos e livros premi-
ados da Literatura Infantil? Isabella, professora da F4T e
autora do blog Na Corda Bamba, estará amanhã, 9 de ju-
nho, às 14h, na Livraria da Travessa de Botafogo ajudan-
do crianças e adultos na escolha do livro para a infância.
Apareçam por lá!
Isaac no Mundo das Partículas
Joana, mãe do Vicente (F4T), convida todos para o musi-
cal infantil Isaac no Mundo das Partículas, que ela está
dirigindo. O espetáculo é uma adaptação do livro homôni-
mo da escritora e professora de física Elika Takimoto e
trata de um tema nada fácil - a física de partículas - de
maneira envolvente, divertida e informativa. O músico Da-
vid Bowie e seu lendário personagem Ziggy Stardust ins-
piram a estética 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 novamente em cartaz de 2 de ju-
nho a 1º de julho, aos sábados e domingos, às 16h, no
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824 - Ipane-
ma.

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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