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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e funcionaremos em horário espe-
cial 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 12h15 (EI e EFI)
/ 12h25 (EFII).
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer em 2 ou 3 de julho. Funciona-
remos em meio turno, pois os jogos serão às 11h.
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e 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 12h15 (EI e EFI) /
12h25 (EFII).
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 fun-
cionará pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a Secretaria.

Horários da Festa Julina
Desde a semana passada estamos tentando adequar os horários das nossa
Festa Julina aos possíveis dias e horários de jogo do Brasil na Copa.
Atendendo a pedidos dos pais que têm filhos em mais de um segmento e dos
funcionários que trabalharão conosco o dia todo, vamos deixar para confirmar o
horário da Pereirinha bem em cima do evento. Se tiver jogo no sábado, a festa
será no horário já publicado, 9h. Mas se o jogo for na sexta-feira, véspera do
nosso evento, a festa da Pereirinha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos não se alteram e seguem confirma-
dos, independentemente do dia do jogo:
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5) - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.

Avisos EFI
Mostra de Artes
Amanhã será o dia das crianças compartilharem com as famílias suas produ-
ções artísticas. Mas atenção! A entrada será pelo portão amarelo da Rua Conde
de Irajá. A presença e a pontualidade de todos será fundamental para a realiza-
ção dos trabalhos e para que possamos garantir um bom acolhimento.
Pedimos aos alunos das F3, F4 e F5 que não esqueçam de trazer as flautas
identificadas.
F2M - 9h - Apresentação / 9h30 - Visita
F2T - 9h - Visita / 9h30 - Apresentação
F4M - 10h - Apresentação / 10h30 - Visita
F5M - 10h - Visita / 10h30 - Apresentação
Coral Manhã - 11h05
Saída - 11h35
Coral Tarde - 13h (as crianças devem chegar às 12h45)
F5T - 13h30 - Apresentação / 14h05 - Visita
F4T - 13h30 - Visita / 14h05 - Apresentação
F3M - 14h45 - Apresentação / 15h30 - Visita
F3T - 15h - Visita / 15h30 - Apresentação
Saída - 16h15

Sobre o Fundamental II
No dia 28 de junho, às 19h, faremos uma reunião especial, com a presença da
Coordenação e da Orientação do Fundamental II, para apresentação da propos-
ta pedagógica deste segmento.
A reunião tem como público alvo os pais de F5, mas será aberta a todos os pais
de Fundamental I interessados em conhecer a continuidade do trabalho da es-
cola no segundo segmento. O que permanece? O que muda? Quais as expecta-
tivas dos pais e da escola para essa nova etapa da vida de estudante de nossos
filhos e alunos? Esperamos por todos.

Passeio F2M e F3
No dia 19 de junho, próxima terça-feira, a F2M e as F3 vão visitar o Espaço Eco-
bé - Ciência com Vida, aprofundando assim os estudos sobre o corpo e a ciên-
cia.
Para aproveitar bastante a visita, sairemos pontualmente na hora da entrada na
escola: F2M e F3M às 7h30 e F3T às 12h45. Não se atrasem!
Não será necessário trazer mochila, apenas um lanche individual em embala-
gem descartável e identificada.
Em caso de chuva o passeio será adiado.

Que Falta Faz a Flauta!
Neste sábado de Mostra de Artes é imprescindível que as crianças de F3, F4 e
F5 lembrem de trazer suas flautas. A escola não tem instrumentos para empres-
tar e, em caso de esquecimento, as apresentações musicais e teatrais das tur-
mas serão prejudicadas.

Passeio de Cientista
As F5 vão trabalhar com a equipe do projeto Ser Cientista. Em um primeiro mo-
mento, a equipe virá à escola fazer experimentos relacionados à regeneração
da pele.
A segunda etapa do trabalho será nos laboratórios da UFRJ, na próxima quarta-
-feira, 20 de junho.
O lanche será individual e deverá vir em uma bolsa que possa ser carregada pe-
la criança com autonomia.

Plantão da F5T
O plantão da F5T foi transferido para o dia 9 de julho, das 15h30 às 18h.
Em breve o agendamento poderá ser feito na Secretaria.

Sobre as Turmas
Organizando as Contas
As crianças vêm usando, desde quando eram menores, a representação gráfica
para a resolução de problemas.
Nas F2, valorizamos muito as estratégias pessoais e pesquisamos as mais e-
conômicas e eficientes. Com a ajuda do quadro numérico e dos pares de dez,
nossos pequenos compreendem a decomposição. "Desmanchando" os núme-
ros, ganham agilidade no cálculo mental e conseguem solucionar as situações-
-problema.
Neste ano ainda não apresentamos o algoritmo (a famosa conta armada), mas
as crianças são desafiadas a usar suas estratégias pessoais para realizar as
quatro operações, e novas descobertas são feitas nesse processo.
Em sala, elas brincaram com o que já aprenderam, construindo situações-pro-
blema, o que estimulou a observação das etapas de um problema matemático.
Fruto dessa brincadeira, surgiu nossa caixa de problemas, que vem sendo utili-
zada para instigar a pensar e a desenvolver novas estratégias de cálculo.

Visita na F3T
A F3T recebeu a visita da atriz Georgiana Góes, tia da Júlia e da Lara. Georgia-
na representou a personagem Catirina em folguedos pelo Brasil e, com sua vi-
vência, trouxe uma excelente contribuição para a turma. Muitas conversas, fotos
e vídeos animaram o encontro com as crianças. Apesar de falantes e ansiosas,
foi muito interessante vê-las tão envolvidas nessa primeira experiência com a re-
presentação do Cavalo Marinho.

All About Me
Nas aulas de Inglês, as F3 descobriram, no começo do projeto, que nosso corpo
pode ser brincante e nos levar a um mundo de diversão e interação com os ami-
gos.
Neste momento, as crianças exploram as características desse corpo, o que ele
é capaz de fazer, como elas o veem e o sentem...
Essas e outras reflexões são trabalhadas em um momento em que as turmas
desenvolvem a escrita e a compreensão oral da língua.
Primeiro, convidamos as crianças a fazer uma imersão em seus sentidos e co-
nhecer melhor seu corpo. Jogamos um Simon Says diferente, em que elas fo-
ram estimuladas a descrever body parts: "Touch your elbow. Is it soft or rough?"
"And your eyes, are they big or small?" "Touch your hair. Is it straight/-
curly/wavy?"



Com essa simples brincadeira, nossos estudantes começaram a perceber e a
observar a si mesmos e aos demais: "My hair is wavy. Meu cabelo é igual ao da
minha mãe." "Eu nasci com green eyes."
Para enriquecer esta reflexão, apresentamos o livro The Best Part of Me, fruto
do projeto da fotógrafa Wendy Ewald com alunos de escolas públicas norte-a-
mericanas. O livro dialogará com nossa proposta ao longo do ano.

All About Me

Carranqueiros
As crianças da F3M conheceram mais um artista popular brasileiro: Mestre Gua-
rany, o maior e mais importante carranqueiro brasileiro, nascido na Bahia, em
Santa Maria da Vitória, às margens do rio das Velhas, afluente do São Francis-
co.
O trabalho de Mestre Guarany foi reconhecido por críticos e apreciadores como
arte integrada à vida cotidiana, imbuída de sentido utilitário e estético.
Inspirados nas peças do Mestre, produzimos uma carranca, que estará nave-
gando no nosso rio São Francisco na Mostra de Arte.
Não deixem de apreciá-la!

Carranqueiros

Um Mundo de Sentidos
Para enveredar pelos mistérios da cabeça, as F4 foram convidadas a experi-
mentar a importância dos sentidos nas nossas percepções e ações cotidianas,
bem como na construção de nossas reflexões.
As turmas receberam caixas misteriosas, com materiais que desafiavam os sen-
tidos. Formaram-se cinco grupos; cada grupo era surpreendido pelo conteúdo e
devia preparar a surpresa para as crianças que seriam vendadas e desafiadas
por ele.
No reencontro dos grupos, as expectativas e descobertas importantes se fize-
ram presentes. Na medida em que cada criança acertava ou errava o desafio
que lhe cabia, a turma fazia algumas ponderações. Ficou evidente a importância
de cada sentido para a vivência do dia a dia e para o entendimento do mundo.
A vibração e as construções a partir do experimento se mostraram nos registros,
que misturaram textos e desenhos, e na avaliação conjunta das turmas.
A partir de agora, entraremos pela porta do conhecimento que os sentidos po-
dem abrir.

A Ciranda Invadiu as F5!
A ciranda de autores brasileiros começou com força total. O primeiro momento

foi de reconhecimento dos livros e autores. Sobre o que será a história? Quem
são os personagens? E os autores? As leituras estão a pleno vapor.
"Nós, da F5, embarcamos em uma aventura... A ciranda!
Começamos a ler em grupos divididos pelos diferentes livros. Depois nos sepa-
ramos e cada um começou a ler sozinho.
Os livros foram: Bisa Bia, Bisa Bel; Era Mais uma Vez Outra Vez; Para Gostar
de Ler Crônicas; O Mistério da Casa Verde; A Lenda do Violeiro Invejoso e A
Vingança de Charle Tiburone.
Também já fizemos uma biografia sobre nossos autores e uma caricatura de ca-
da um deles."
(Luisa Duarte e Nina Mano - F5M)

A Ciranda Invadiu as F5!

Um Mundo de Sentidos
Skin Color
Depois de assistir aos vídeos The Beauty of Human Skin in Every Color, com
Angelica Dass, e Defining Color as Language with Polvo, com Adriana Varejão,
as crianças listaram, em seus cadernos, comidas que podemos usar para ilus-
trar as nossas cores de pele.
Seguimos com nossas discussões sobre esse tema tão relevante e planejamos
uma visita às F2 para apresentar o projeto Humanae, da fotógrafa Angelica Das-
s, e conversar sobre o uso do "lápis cor de pele".

Aniversários
De 16 a 22 de Junho
16 Luisa Miranda da Silva  F4M 
17 Arthur Timotheo da Costa Canedo de Magalhães  F1AT 
17 Maria Monteiro Gonçalves  TAT 
18 José Eduardo Bevilaqua Peixoto  TFT 
18 Antonio Conde Janequine  F9M 
19 Julia Lins de Barros Guardatti  TFM 
20 Benjamim Fendt Fajardo  TCM 
20 Eric Platenik Grinberg  TFT 
21 Clara Meyrelles Pratt  PRO 
22 Nina Magalhães de Medina  F6T 
22 Dante Salles Nascimento Araujo  F1BT 
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