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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 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 julho, 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 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
nossa festança!

Avisos Pereirinha
Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os responsáveis para vivenciar com as crianças ativi-
dades que envolvem a música, a dança e as artes visuais, e que têm permeado as
nossas manhãs e tardes na escola. Fiquem atentos às datas e aos horários:
Turma do Pé - 8 de junho (sex), às 16h.
Turma da Careta - 15 de junho (sex), às 8h.
Turma da Boca - 15 de junho (sex), às 16h.
Turma da Cambalhota - 29 de junho (sex), às 8h.
Turma do Umbigo - 29 de junho (sex), às 16h.

Passeio da Turma do Umbigo
Na próxima terça-feira, 12 de junho, a Turma do Umbigo fará um passeio ao Pomar
da Barra. O lanche será coletivo.
Pedimos que as crianças venham com repelente passado no corpo.

Sobre as Turmas
Biscoitos para a Família
Animada para o encontro com os pais, a Turma do Corpo preparou uma surpresa pa-
ra adoçar a manhã: biscoitinhos com o formato do nosso corpo. Envolvidas e aten-
tas, as crianças acompanharam o registro da receita no blocão.
Juntamos os ingredientes; misturamos, amassamos e esticamos a massa com o rolo;
e modelamos os corpinhos com as forminhas.
Foi uma atividade significativa, que deixou as crianças muito felizes.

Na Teia da Aranha
Ainda envolvida com a representação e a reprodução dos movimentos dos animais,
a Turma do Pé apreciou a narrativa Um Elefante se Balança, de Marianne Dubuc, na
qual um elefante encontra uma teia de aranha e convida os bichos para uma emocio-
nante aventura de equilíbrio.
Cada criança escolheu um animal, pintou o rosto para se caracterizar e experimentou
o desafio de se equilibrar numa teia de aranha igualzinha à da história, e que a turma
encontrou no pátio de trás.
Com os pés sobre uma corda estendida no chão, as "crianças-bichos" tiveram que u-
sar todo seu potencial para caminhar e se equilibrar numa superfície diferente daque-
las às quais estão acostumadas. A brincadeira requer atenção, concentração e estru-

turação espacial.
As crianças se arrastaram, se esticaram e pularam, movimentando-se de um lado
para o outro; dessa vez, não valia encostar na corda. Animadas com as propostas,
revelaram habilidade e desenvoltura para se equilibrar e se locomover.
Essas e de outras brincadeiras proporcionam às crianças um ambiente rico e desafi-
ador, além de ampliar os conhecimentos acerca de si, dos outros e do ambiente em
que vivem, e entrar em contato com os limites e potencialidades do próprio corpo.

Na Teia da Aranha

Biscoitos para a Família
Encontros Especiais
A Turma da Careta teve uma semana repleta de novidades. Iniciamos conversando
sobre o passeio que fizemos à Praia do Leme. Lembramos de aspectos fundamen-
tais para a prática do slackline, como a necessidade de se equilibrar abrindo os bra-
ços, olhar para um ponto fixo, ter muita atenção e andar com cuidado. As crianças
puderam testar limites, explorar o corpo e se aproximar de movimentos realizados
pelo equilibrista. Para registrar as falas da turma, elaboramos um texto coletivo, que
foi colocado no blocão da sala, familiarizando as crianças com o universo da escrita
e enriquecendo seu vocabulário.
Recebemos a visita da dentista Débora, mãe da amiga Marina. Observamos a anato-
mia da boca, contamos nossos dentes e aprendemos a importância da boa escova-
ção. Foi um momento rico; as crianças compartilharam suas hipóteses e fizeram per-
guntas. Débora teve a ajuda da Bia, sua outra filha e nossa ex-aluna. Foi um encon-
tro muito gostoso, que envolveu a turma com alegria.
Recebemos a Turma da Mão, que veio nos ensinar brincadeiras praticadas com as
mãos. Aprendemos Tip-tap, Corrida de Bastão, Cabo de Guerra, entre outras.
A Turma da Careta compartilhou seus estudos sobre o malabarista e sua movimenta-
ção corporal. Nossos pequenos adoraram a oportunidade de interagir com as crian-
ças da Pereira, em um momento de afeto e muita brincadeira.



Novidades para a Boca
Para enriquecer os conhecimentos acerca dos dentes, a Turma da Boca recebeu a
visita da dentista Débora, mãe da Marina (TBM) e da Bia Amarante (ex-aluna). De
máscaras e luvas, as crianças foram convidadas a se tornar dentistas por um dia, e-
xaminando as boquinhas dos amigos. Divertiram-se ao escovar uma grande boca,
feita pela Débora, com sucata, especialmente para esse encontro. Eliminaram todas
as sujeiras representadas por pedaços de massa de modelar. Não havia cárie que
ousasse aparecer!
Para dar mais significado aos nossos estudos sobre o paladar, começamos a explo-
rar os sabores dos alimentos. Uma receita de bolo de cenoura, preparada passo a
passo, envolveu a todos. Colocamos a massa para assar e esperamos, ansiosos. O
cheirinho tomou conta do pátio de cima, avisando que estava pronto o bolo, que foi
saboreado durante nosso passeio ao Jardim Botânico.
Além de apreciar essa delícia, sopramos bolinhas de sabão para todo lado. Haja bo-
ca! Uma alegria só...

Novidades para a Boca

Encontros Especiais
Desenho e Movimento
Dando continuidade à pesquisa sobre o corpo e as danças, a Turma da Cambalhota
recebeu a visita da Ana Eugênia, mãe do amigo Max, para uma atividade divertida.
Ela preparou para as crianças desafios misturando o corpo e a arte. A ideia era fazer
um desenho de maneiras diferentes daquelas às quais estão acostumadas: girando o
corpo na parede sem tirar o lápis do papel; balançando-se num tecido pendurado no
teto e utilizando somente os pés.
As crianças puderam explorar as possibilidades do grafismo e novos movimentos.
Foi uma experiência rica e repleta de alegria.
Para finalizar, Ana Eugênia sugeriu que rasgássemos os papéis utilizados nas ativi-
dades, exercitando a motricidade fina. O resultado foi aproveitado, com muita imagi-
nação, como cenário de enredos criados pela turma.
As crianças adoraram a farra!

O Doce, o Salgado, os Dentes
Na Turma do Umbigo as conversas em torno dos sentidos estão a todo vapor. Conti-
nuando a explorar o paladar, escolhemos o mel e a pipoca para nossas papilas gus-
tativas perceberem a diferença entre doce e salgado.
Recebemos a visita da dentista Débora. Ela veio nos falar sobre os cuidados com a

dentição, mostrar como os bichinhos da cárie podem atuar quando não escovamos
os dentes e explicar que os chamados dentes de leite vão cair, dando lugar aos per-
manentes.
Agradecemos a visita tão esclarecedora.

O Doce, o Salgado, os Dentes

Desenho e Movimento

De Todos
Sanduíche de Livro
Paula, avó da Alice (TAM) e do Vicente (TFM), convida todos para a próxima apre-
sentação de seu Sanduíche de Livro. Será amanhã, 9 de junho, às 10h, em comemo-
ração ao dia do meio ambiente (5 de junho). Paula contará a história Enquanto o
Mundo Pega Fogo, de Ruth Rocha, no Espaço Infantil da Biblioteca Machado de As-
sis, Rua Farani, 53. A entrada é franca.

Literatura Infantil 
O que levar em conta na escolha do livro infantil? Será que esse livro é adequado
para aquela criança, faixa etária ou tipo de leitor? Quais os lançamentos e livros pre-
miados da Literatura Infantil? Isabella, professora da F4T e autora do blog Na Corda
Bamba, estará amanhã, 9 de junho, às 14h, na Livraria da Travessa de Botafogo, a-
judando crianças e adultos na escolha do livro para a infância. Apareçam por lá!

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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