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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 12h15 (EI e
EFI) / 12h25 (EFII).
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer em 2 ou 3 de julho. Fun-
cionaremos 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 E-
FI) / 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
funcionará 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 estão 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 EFII
Plantão de Professores
F6 e F8 - 21 de junho (qui), das 18h às 21h.
F7 e F9 - 12 de julho (qui), das 18h às 21h.
O atendimento é feito por ordem de chegada.
Por causa da proximidade da Mostra de Artes, os professores de artes só
estarão disponíveis no plantão do dia 12, para qualquer turma, com hora
marcada.
Esses encontros entre família e professor são breves e por isso devem ser
objetivos. Assuntos que demandem mais tempo precisam de agendamento
com a Orientação Pedagógica.

Mostra de Artes
No dia 23 de junho, teremos nossa Mostra com exposições de trabalhos re-
alizados nas aulas de Artes Visuais e outros nas aulas de Inglês e Portu-
guês, inclusive de F9. Além das exposições, teremos apresentações de
dança, música e teatro. Para que todos possam se programar com antece-
dência, 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 - sessão I
12h - F8M Performance - sessão II
12h30 - Saída do Turno da Manhã

14h - Divisor - homenagem a Lygia Pape
15h - F8T - Performance - sessão I
15h30 - F8T Performance - sessão II
16h - F7T - Vídeo Dança
16h10 - F7T - Teatro
16h30 - F6T - Música
17h15 - F6T - Dança
18h - Grupo de Dança ex-alunos

Sobre as Turmas
Ameríndios: Antes e Depois de 1500
As F6 iniciaram o estudo dos povos ameríndios, partindo de três perguntas:
Como viviam os povos ameríndios antes de 1500? Como a chegada dos eu-
ropeus durante as Grandes Navegações alterou a vida desses povos? Co-
mo vivem os povos indígenas no Brasil atual? Começamos pela conceitua-
ção de estereótipo, passando à desconstrução de estereótipos sobre o ín-
dio.
Analisamos imagens de guaranis, pataxós, incas e esquimós, percebendo
como esses grupos sociais são diferentes uns dos outros. Assistimos a um
documentário de animação sobre os tupi, que viviam na costa brasileira e
que, por isso, foram os mais atingidos pela chegada dos portugueses no sé-
culo 16.
O tema continuará sendo trabalhado nas próximas semanas, com o apoio
de vídeos, textos, imagens e músicas.

Extraordinário
Nas Tribos da F6T, a pedido dos alunos, assistimos ao filme Extraordinário.
A cada semana, um pouquinho. Os temas abordados no filme têm nos aju-
dado a refletir não apenas sobre como lidamos com quem é considerado di-
ferente na nossa sociedade, na nossa escola, mas também sobre como nos
distanciamos, muitas vezes até sem perceber, dos sentimentos de gentile-
za, solidariedade e cooperação, tão importantes nas relações interpessoais
e no nosso cotidiano.

Casas em Construção
Como início das atividades do segundo trimestre, foi apresentado o tema E-
cologia, verificando a etimologia, estudo da casa.
Propusemos às F6 criar em grupos suas casas para, posteriormente, verifi-
carmos se todas terão os elementos necessários para, segundo esse ramo
da ciência denominado Ecologia, serem consideradas casas.

Viagem Fantástica pelo Corpo
As Tribos de F7 estão dedicadas ao tema da adolescência e das transfor-
mações que ocorrem no corpo à medida que nos aproximamos da puberda-
de. Nosso corpo muda desde que nascemos e durante a vida toda. Nessa
fase entre 10 e 14 anos, ouvimos muito falar em puberdade e adolescência.
Mas, afinal, o que são essas mudanças? Falar sobre crescimento, necessi-
dades, mudanças, dificuldades está sendo importante para esse grupo.
Assistimos ao vídeo Viagem Fantástica, com Drauzio Varela, e iniciamos,
calmamente, a leitura de uma ficha que nos explica um pouco do que acon-
tece com o nosso corpo nesse período.
Paralelamente, conversas sobre respeito, cuidado, tolerância e amizade vão
alinhavando o grupo. Esses conceitos são lembrados sempre que é preciso
sustentar uma postura mais cuidadosa e solidária com o outro.

Igualdade e Liberdade, Ontem e Hoje
Liberdade e a Igualdade são, ainda, temas atuais?
As F7 iniciaram o estudo do Iluminismo como o conjunto de ideias formula-
das na Europa no século 18 e que, posteriormente, influenciaram as princi-
pais revoltas e revoluções acontecidas na América e na Europa.
Lemos um texto de Voltaire, na forma de diálogo entre um personagem ilu-
minista e um não-iluminista.
Faremos uma dinâmica em sala com frases iluministas e um fanzine trazen-
do para os dias de hoje as ideias iluministas de igualdade e liberdade.



Different Englishes
Em busca de conhecer a variedade de formas sob as quais a língua inglesa
se apresenta em diferentes países, os estudantes pesquisaram em sites,
assistiram a vídeos, ouviram músicas, compararam listas de vocabulário e
trouxeram para a aula sotaques e expressões muito diferentes daqueles
que estamos acostumados a ouvir no inglês padrão norte-americano ou bri-
tânico.
Na Austrália, encontramos "dead horse" como um delicioso molho. Com
Bob Marley, ouvimos, em Them Belly Full, uma estrutura frasal que parece
ser comum na Jamaica. Se estivermos na Nigéria e precisarmos nos comu-
nicar com alguém em inglês, deveremos perguntar "Do you hear English?"
Com English Vinglish, acompanhamos a história de Shashi, uma dona de
casa indiana humilhada pela filha e pelo marido por não dominar a língua in-
glesa; ela decide estudar inglês em Nova York, onde terá colegas chineses,
paquistaneses, mexicanos e franceses. Esse filme, falado em hindi e em in-
glês, foi uma ótima oportunidade para conhecermos o inglês com sotaque
indiano. As legendas em inglês foram um desafio para os nossos estudan-
tes, que se mostraram muito sabidos!

Sociedade Industrial e Ambiente
Na aula de Geografia, os estudantes das F7 fizeram a leitura individual de A
Sociedade Industrial e o Ambiente. Depois o texto foi dividido em partes e a
turma em grupos que seriam responsáveis por criar esquemas para apre-
sentar as ideias contidas nos trechos recebidos.
A atividade deveria incluir a escrita de textos e o desenho de ilustrações e
foi acompanhada e orientada pela professora, que arguiu os grupos durante
as apresentações para a turma.

Jogos com as Mãos
As mãos estão no foco da F7M. Após a experiência com o basquete, primei-
ro esporte escolhido pela turma este ano, começamos a trabalhar o hande-
bol. Apesar de ambos serem jogados com as mãos, os desafios são bem di-
ferentes. Vamos tentar entender essas diferenças e observar se a experiên-
cia com um esporte pode ajudar a aprender o outro.

Jogos com as Mãos

Pequena África
As F8 tiveram uma aula-campo no Circuito Histórico e Arqueológico da He-
rança Africana. Com a mediação do professor, capoeirista e escritor Gabriel
Siqueira, percorremos diversos lugares de memória, ao som dos cantos de
capoeira e dos toques do berimbau e do pandeiro.
Foi um dia de muito aprendizado, olhares curiosos - especialmente no Insti-
tuto dos Pretos Novos - e reflexões sobre a valorização da cultura africana e
afro-brasileira, o poder da história da África e do Brasil africano e a tragédia
da escravidão colonial brasileira.
Finalizamos o passeio com uma roda de capoeira na Praça da Harmonia,
no bairro da Gamboa - conhecida historicamente pela presença da figura do
capoeirista Prata Preta e pelo evento da Revolta da Vacina.

As Melhores Coisas do Mundo
As F9 assistiram ao filme As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodanzky,
inspirado na série de livros Mano, de Gilberto Dimenstein e Heloisa Prieto. A
intenção era propiciar discussões pertinentes sobre assuntos tantas vezes

presentes no universo dos adolescentes: autoestima, conflitos entre pais e
filhos, sexualidade, álcool, drogas, amizades e preconceitos.
As conversas iniciaram e, aos poucos, vamos colocando os assuntos na
pauta, ouvindo os questionamentos e as muitas opiniões.

Pequena África
Quincas Berro D'Água
As F9 encerraram o primeiro trimestre com a conclusão da leitura da novela
A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água, de Jorge Amado.
Após as dificuldades iniciais com a sintaxe e o vocabulário, a leitura se tor-
nou fluente, assim como as discussões suscitadas pela obra. Um exemplo
de tema ali presente é a cultura baiana, marcada pela herança africana.
Como atividade interdisciplinar, tivemos uma conversa com o mediador da
turma, Paolo, sobre a história da capoeira e sobre Mestre Pastinha, que era
amigo pessoal de Jorge Amado e foi homenageado na novela. A conversa
serviu para compreendermos melhor os elementos da narrativa e as carac-
terísticas dos personagens.
Como trabalhos finais, as turmas farão o mapa mental do livro e uma rese-
nha cotejando-o com a adaptação para o cinema, dirigida por Sérgio Ma-
chado.

Quincas Berro D'Água

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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