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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e funcio-
naremos em horário especial nos dias de jogo do Bra-
sil.
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, a-
té as 12h25.
7 de julho - Jogo às 11h - No meio da nossa Festa Juli-
na!
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 Secreta-
ria.

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 seguin-
tes 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 Pereira
Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os responsáveis das
nossas crianças para vivenciarem jogos e brincadeiras
que vêm permeando as manhãs e tardes da nossa es-
cola. Fiquem atentos às datas e aos horários:
Turma da Barriga - 12 de junho (ter), às 8h.
Turma do Esqueleto - 12 de junho (ter), às 16h.
Turma da Pele - 13 de junho (qua), às 16h.

Sopa de Ossos
A Turma do Esqueleto vai preparar uma deliciosa sopa
inspirada no livro Sopa de Botão de Ossos, de Aubrey
Davis. Contamos com a colaboração dos pais enviando
o item sinalizado na agenda das crianças para incre-
mentar nossa receita. Pedimos que os ingredientes se-
jam trazidos na próxima terça-feira, 12 de junho, pois a
atividade acontecerá na quarta-feira.

Sobre as Turmas
Movimento e Teatro
A Turma do Cérebro conheceu outra aventura do Zé
Neurim: Atenção, Neurônios na Bicicleta!, em que o
menino Ptix recebe a ajuda de Giraldo Cerebelim,

neurônio responsável pelos movimentos. Nas rodas de
conversas, as crianças pensaram sobre o que é e como
fazemos o movimento do corpo, e chegaram às seguin-
tes hipóteses:
"Caminhando na rua." (Luiza S.)
"Andando de patinete." (Rodrigo)
"A gente move o corpo pulando." (Olívia)
"Levantando peso." (Bruna)
"Quando eu corro no pátio." (Joana)
"Balançando o corpo." (Felipe)
"Andando de patins." (Luiza N.)
"Fazendo exercícios de ginástica." (Beatriz)
"Andar de skate, usando o pé, faz o corpo se mover."
(Flora)
"Quando meu pai coloca música, eu danço com meu ir-
mão." (Gabriel)
Na semana passada, fizemos um teatro inspirado na
história Dona Baratinha, recontada por Braguinha. Os
pequenos se apresentaram com muita dedicação e ale-
gria para as outras turmas da escola. Os figurinos, im-
provisados pelas famílias, ficaram incríveis!

Movimento e Teatro

Pintando Igual ao Monet
"A Turma da Pupila foi para a Praia da Urca. Primeiro
brincamos na pracinha de gira-gira, de balanço, de fa-
mília e depois lanchamos. Quando acabamos de lan-
char entramos no ônibus de novo para ir para a praia.
Quando chegamos lá, tiramos os sapatos e sentamos
para ver o mar e pintar o reflexo do sol na água, igual o
Claude Monet. Monet gostava de pintar ao ar livre, ven-
do o sol. Depois de pintar, brincamos na areia de caste-
lo das múmias, de rei do mundo, corre-cotia, corrida e
de enterrar o amigo na areia. O dia estava lindo! Nós
gostamos muito do passeio. Nós não gostamos, nós a-
mamos!"
(Texto coletivo - Turma da Pupila)

Pintando Igual ao Monet

Visita e Jongo
A Turma da Barriga recebeu a visita do dentista Bruno,
pai do Rafael, que veio nos falar sobre os dentes e nos
ensinar os cuidados que devemos ter para que eles se-
jam saudáveis. A meninada falou sobre seus conheci-
mentos prévios e aprendeu bastante!
O jongo, ritmo de umbigada, tem feito parte de nosso
cotidiano e está nos pés e nas mãos dessa turma ani-
mada. Ao som de Vapor da Paraíba, de Vovó Teresa,
interpretada pelo Jongo da Serrinha, as crianças dan-
çaram, fizeram arte com argila e conheceram Tia Maria
do Jongo, matriarca que segue ensinando e preservan-
do esse ritmo aqui presente desde a época da escravi-
dão.

Linha, Lã, Bordados!
A Turma do Esqueleto está envolvida com as artes ma-
nuais. Diego Rozenbaum, nosso aluno, ensinou aos a-
migos como fazer tricô com os dedos e com lã, de uma
maneira divertida. A turma recebeu também a visita da
Rosi, auxiliar da Pereirona, para nos ensinar crochê,
tricô e vários outros trabalhos manuais. As crianças es-
tão curtindo muito esse aprendizado novo. João mos-
trou um estojo com diversas linhas que foram de sua bi-
savó; Antônia disse que sua avó fazia roupas; e Alice
veio para a escola usando um arco com flores de cro-
chê, feito por sua avó.
Foram tardes de muito aprendizado, em que os peque-
nos exercitaram o cérebro, usaram as mãos e moveram
os ossos.
Agora estão sabidos sobre a arte de bordar, que estará
presente nas atividades dessa turminha nas próximas
semanas.

Linha, Lã, Bordados!

Visita e Jongo
Libras
A Turma da Mão recebeu a visita da Bruna, professora
da Turma do Esqueleto, que chegou com um desafio
para as crianças: contar até dez com uma mão só!
Depois da turma quebrar a cabeça, Bruna nos falou so-
bre a Língua Brasileira de Sinais, uma forma de comu-
nicação que usa essencialmente as mãos. E foi assim
que resolvemos o desafio: aprendemos a fazer os nú-
meros em Libras, conhecemos o alfabeto e experimen-
tamos fazer algumas saudações, tudo isso usando só
uma mão.
Ampliando nossos conhecimentos, acrescentamos
mais uma versão ao alfabeto da nossa sala, agora em
Libras.

Bolo de Beterraba: Hum!
A Turma da Pele descobriu que a beterraba faz bem
para a pele e resolveu fazer um bolo com esse tubércu-
lo. O bolo ficou com cores diferentes e quase todas as
crianças comeram, gostaram e querem fazer a receita
em casa.

Bolo de Beterraba
Ingredientes:
3 beterrabas médias
3 xícaras de farinha de trigo



4 ovos
½ xícara de óleo
1 ½ colher de fermento em pó
Manteiga e farinha de trigo para untar a forma
Modo de fazer:
Colocar no liquidificador a beterraba cortadinha, os o-
vos e o óleo e bater muito bem. Em um pote grande,
colocar a farinha e o fermento, misturar com a beterra-
ba, os ovos e o óleo batidos no liquidificador. Aí mexe,
mexe, mexe. Depois, untar a forma, redonda ou retan-
gular, com a manteiga, polvilhar a farinha e colocar a
massa. Colocar no forno pré-aquecido a 180ºC para as-
sar por mais ou menos 45 minutos. Depois de assado é
só deixar esfriar um pouquinho e nhac nhac nhac!

Bolo de Beterraba: Hum!

Libras
Passeio ao CCBB
As Turmas do Coração e do Movimento foram visitar a
exposição Disruptiva, no Festival Internacional de Lin-
guagem Eletrônica (File), cuja proposta era romper com
a forma tradicional de apreciar as obras de arte.
Foi possível tocar, pular, balançar, imergir, jogar e brin-
car com as instalações. Vejam as impressões das
crianças após tanta interação:
"Foi muito legal ver uma caixa toda branca que quando
a gente usava uma lupa as cores se moviam." (Isabel)
"Eu gostei do túnel que quando a gente andava nele, e-
le se mexia e fazia barulho." (Malu)
"Eu gostei de um furacão que ficava em volta das pes-
soas sentadas." (Dante)
"Eu gostei de ver a corrida de luzes com as cores do ar-
co-íris." (Alice)
"Eu achei divertido dançar e pisar num tapete colorido
que tocava música." (Beatriz)

 Passeio ao CCBB
Nós, da Turma do Coração, fizemos um passeio ao C-
CBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. A ex-
posição era sobre tecnologia e o nome dela era File,
que é uma sigla para Festival Internacional de Lingua-
gem Eletrônica.
Fomos recebidos pelo Jonathan, ele era um dos moni-
tores do CCBB e levou a gente para um túnel de metal,
que precisava se movimentar com força porque senão
ele não se movia. Vimos uma obra chamada Tornado,
mas não pudemos entrar porque tinha uma fila enorme.
Tinha uma outra obra que nós gostamos muito mas não
conseguimos entrar porque não tínhamos peso sufici-
ente, pois tinha que pesar no mínimo 50 quilos. Vimos
um cofre imenso porque lá era um banco antes de ser o
CCBB.
Brincamos em uma obra que se movia com os pés para
fazer música e se parasse o movimento a música para-
va. Na frente dela tinha uma obra que parecia mágica,

estava uma criança dentro de uma caixa que parecia u-
ma televisão e jogava bolinhas de gude para fora. Essa
criança era o Nino, que é aluno da F8T. Também vimos
uma obra de adultos se movimentando na tela e corre-
mos atrás deles.
A nossa última obra era de uma lupa onde apareciam
mãos e pés quando a gente olhava.
Foi muito legal o passeio e algumas crianças da nossa
turma voltaram ao CCBB com as famílias."
(Texto coletivo)

Passeio ao CCBB

Mais Artes no Amor
O projeto Mova-se sugere muitos estudos sobre o cor-
po humano e nos convida a mergulhar não só na área
das Ciências, mas na das Artes também.
A Turma do Amor conheceu o trabalho de Yves Klein,
que explorou o corpo como um pincel vivo. Depois de
apreciar algumas performances inspiradas no artista,
nossos alunos experimentaram, seguindo o exemplo
dos modelos, movimentar o corpo ao som da sinfonia
de uma nota só e, usando a cor azul, os corpos passa-
ram a ser ferramentas para a pintura.
As crianças ficaram encantadas com a força, a delica-
deza e história de vida da bailarina Ingrid Silva, cujos
movimentos apreciamos em vídeos.
Trouxemos também as obras de Edgar Degas. Os pe-
quenos apreciaram, comentaram e experimentaram re-
produzir os movimentos e posturas das bailarinas retra-
tadas por ele.
Num trabalho de Artes, em duplas, realizaram uma pro-
dução em que foram desafiados a continuar obras que
haviam sido recortadas.

Mais Artes no Amor

Dança e Música
Encontro Musical
Recebemos as famílias na escola para compartilhar o
que desenvolvemos nas aulas de Música até o momen-
to.
As Turmas do Amor e do Coração exibiram um vídeo
com suas versões de Oração, de Leo Fressato, e em
seguida executaram a composição.
Apresentaram também Samba Lelê, num arranjo feito
exclusivamente com percussão corporal. Os pais foram
convidados a aprendê-lo com as crianças e aceitaram o
convite. O salão, então, se encheu de som e ritmo.
As Turmas da Mão e do Movimento apresentaram um
pot-pourri de cirandas, em um arranjo no qual as crian-
ças cantaram, tocaram instrumentos e fizeram percus-
são corporal, terminando numa grande ciranda com a
participação dos pais.

Balé Clássico
Instigadas pelo vídeo da bailarina brasileira Ingrid Silva,
nas aulas de Projeto, as F1 trouxeram o balé para as

aulas de Dança e formularam as seguintes perguntas:
"como os músculos, o esqueleto e as articulações se
comportam para fazer todos aqueles passos? Como é
que ela consegue girar tanto sem ficar tonta? Será que
mesmo com leveza é preciso força para dançar balé?"
Diante de tantas questões, demos início ao estudo da
técnica clássica, começando pela história do balé, as
cinco posições de pés, de braços, até chegar à técnica
do giro.
Qualquer contribuição sobre o tema será bem-vinda!

Encontro Musical

De Todos
Sanduíche de Livro
Paula, avó da Alice (TAM) e do Vicente (TFM), convida
todos para a próxima apresentação de seu Sanduíche
de Livro. Será amanhã, 9 de junho, às 10h, em come-
moração 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 Assis, 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 e-
tária 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 amanhã,
9 de junho, às 14h, na Livraria da Travessa de Botafo-
go, ajudando crianças e adultos na escolha do livro pa-
ra a infância.
Apareçam por lá!

Isaac no Mundo das Partículas
Joana, mãe do Vicente (F4T), convida todos para o mu-
sical infantil Isaac no Mundo das Partículas, que ela es-
tá dirigindo. O espetáculo é uma adaptação do livro
homônimo da escritora e professora de física Elika Ta-
kimoto e trata de um tema nada fácil - a física de partí-
culas - de maneira envolvente, divertida e informativa.
O músico David Bowie e seu lendário personagem
Ziggy Stardust inspiram a estética e a proposta da en-
cenação, que propõe transformar o palco em um show
de rock.
Depois de temporada com lotação esgotada no Oi Fu-
turo Flamengo, a peça entra novamente em cartaz de 2
de junho a 1º de julho, aos sábados e domingos, às
16h, no Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824
- Ipanema.

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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