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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro semestre e
início do segundo:
6/7 - Término das Aulas de EFI e EFII.
7/7 - Festa Julina.
9/7 - Plantão de Professores de F1, F2 e F3.
9/7 - Plantão da F5T.
9 a 13/7 - Semana de Apoio de EFI e EFII.
12/7 - Plantão de Professores de F7 e F9.
13/7 - Término das Aulas de EI.
16/7 - Plantão de Professores da Ed. Infantil.
30/7 - Retorno das Aulas.

Horário na Copa
Com a definição dos resultados do Brasil na primeira
fase, atualizamos a programação das aulas nos possí-
veis dias de jogo da seleção brasileira.
2/7 (seg) - Jogo às 11h. Funcionaremos em meio turno:
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) / 17h40 (EFII).
Nas fases seguintes, em caso de classificação do Bra-
sil, a programação ficará assim:
6/7 (sex) - Jogo às 15h. Só teremos aula de manhã, até
as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (EFII).
10/7 (ter) - Jogo às 15h. Funcionaremos apenas de
manhã:
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - das 7h30 às
12h15.
Fundamental I e II - Estarão em Apoio Pedagógico
que, neste dia, só funcionará pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a Secreta-
ria.

Horários da Festa Julina
Com os resultados da Copa até aqui, já podemos con-
firmar os horários das festas do dia 7/7:
Pereirinha - das 10h30 às 12h.
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5)  - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
Nosso Arraial será no Instituto ISAI, R. Ipiranga, 70 -
Laranjeiras. Um espaço ao ar livre, muito agradável,
para que nossas crianças e adolescentes possam apro-
veitar bastante. Lembramos que precisamos dos res-
ponsáveis no controle de seus filhos, sobretudo porque
o espaço é muito amplo. Mesmo os adolescentes que
não têm permissão para sair sozinhos precisam estar
acompanhados de um responsável, pois não temos co-
mo controlar o fluxo de saída dos alunos de Fundamen-
tal II nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lanche comuni-
tária. Abaixo, as turmas encarregadas por pratos doces
e salgados:
Pereirinha: TAs e TBs - Salgado / TCs - Doce.
Pereira: TEs, TFs e TGs - Salgado / F1 - Doce.
Fundamental I: F3, F4 e F5 - Salgado / F2 - Doce.
Fundamental II: F6, F7 e F8M - Salgado / F8T e F9 -
Doce.
Cada família deve levar 1 refrigerante de 2 litros ou 2
caixinhas de suco, água de coco etc.
Na nossa festa, nada é vendido ou comercializado. O
clima é de confraternização, compartilhamento, diver-
são e arte!
Infelizmente o local não oferece estacionamento, reco-
mendamos o transporte coletivo de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não podem esque-
cer de levar suas flautas! Faremos uma breve apresen-
tação, com todas as turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Avisos EFI
Apoio Pedagógico
As convocações para o Apoio Pedagógico dos alunos
de F2 a F5, que acontecerá na semana após nossa
Festa Julina, foram para casa nas agendas na última
segunda-feira.
Acreditamos que esses encontros com um número me-
nor de alunos promovem avanços na aprendizagem e
nos ajudam a pensar em novas estratégias de trabalho,
além de aproximar estudantes e professores.
Qualquer dúvida entrar em contato com a Orientação.

Biblioteca nas Férias
Levar livro da escola para as férias? Por que não? Os
alunos que desejarem e estiverem em dia com a Biblio-
teca Monteiro Lobato poderão fazer empréstimo para o
período de descanso e ler como e onde quiserem: na
árvore, no sofá, na rede... Não esqueçam de que é um
material coletivo e deve ser cuidado e devolvido na vol-
ta às aulas. Durante o período de apoio - de 9 a 13/7 -
a Biblioteca estará aberta das 9h às 12h e das 13h às
16h. Esperamos promover ainda mais o gosto pela lei-
tura e ampliar as vivências literárias de todos.

Plantão de F2 e F3
No dia 9/7, segunda-feira, os professores de F2 e F3
estarão de plantão, nos seus respectivos turnos. Duran-
te o Plantão, além da troca mais próxima com os pro-
fessores, as famílias poderão tirar dúvidas e aprofundar
questões presentes nos relatórios individuais, que se-
rão enviados para casa no dia 6/7, sexta-feira. Cada fa-
mília tem 15 minutos de conversa. O agendamento de-
ve ser feito na Secretaria ou pelo telefone, a partir da
próxima segunda-feira, 2/7.

Apresentação das F3
Na próxima terça-feira, 3/7, as F3 reapresentarão a pe-
ça do Cavalo Marinho para os alunos da Pereira. Pedi-
mos que as crianças não faltem e não esqueçam de
trazer os figurinos e as flautas.

Ensaio Geral com Flautas
As F3, F4 e F5 farão uma apresentação de flauta du-
rante a Festa Julina. Para afinar todas as turmas, fare-
mos um ensaio geral durante o recreio do Fundamental
II, nossa plateia. Não esqueçam de trazer a flauta!
Turno da Manhã 5/7 (qui)
Turno da Tarde 3/7 (ter)

Plantão da F5T
O plantão da F5T será no dia 9/7, segunda-feira, das
15h30 às 18h. O agendamento deve ser ser feito na
Secretaria.

Passeio da F5T
Para expandir os estudos sobre a pele, em especial so-
bre cicatrização, as F5 receberam na escola a equipe
do Ser Cientista. A segunda etapa do trabalho será nos
laboratórios da UFRJ e a ida da F5T foi remarcada para
a próxima quinta-feira, 5/7.
O lanche será individual e deverá vir em uma bolsa que
possa ser carregada pela criança com autonomia.

Sobre as Turmas
Desdobramentos da Mostra
Em sua estreia na Mostra de Artes, as F2 mostraram
muito envolvimento e entusiasmo com o projeto. Sua

produção foi muito elogiada por todos e as crianças fi-
caram muito felizes com os comentários dos familiares
no caderno de Projeto.
Nesse evento, elas puderam ver melhor o projeto e
pensar em novos caminhos para dar continuidade aos
seus estudos.
Afetado pela instalação do coração, o pai do Miguel A-
quino se disponibilizou para visitar as turmas e ampliar
o nosso entendimento sobre o sangue.
As crianças estão animadas com o rumo do projeto e
curiosas para novas descobertas sobre o corpo.

Bonecos de Carne e Osso
Nas aulas de Teatro, as F2 conheceram o trabalho da
Companhia Peruana Gaia Teatro, com os atores cria-
dores Hugo Suarez e Ines Pasic. O grupo investiga as
possibilidades expressivas de cada parte do corpo,
criando bonecos de carne e osso e dando vida a perso-
nagens incríveis.
Inspirados nesse trabalho, os alunos experimentaram
criar os próprios personagens com os pés, mãos e joe-
lhos. Em seguida, entramos no universo dos contos de
fadas, em parceria com as aulas de Projeto. Aprovei-
tando os personagens escolhidos por cada aluno para
o banquete literário, ensaiamos trechos das histórias e,
por fim, escolhemos uma delas para identificar o confli-
to e pensar em novas resoluções.

Festa Julina
Nas aulas de Dança, as F2 reencontraram a Roberval-
da, prima caipira da professora Roberta. Ela é da cida-
de de Formiga, Minas Gerais, e sabe tudo de "fesjuni-
na". Robervalda e as crianças dançaram as músicas
que vão alegrar nosso arraiá e já estão esquentando
para a nossa festa. Avancê!

Festa Julina

The Human Body
Neste final de semestre oferecemos para as F2 o livro
The Human Body (Scholastic Reader 1), que apresenta
o funcionamento do corpo humano com um texto bem
simples e várias curiosidades.
A compreensão da leitura foi construída com base no
que eles trouxeram de reflexão e repertório das pesqui-
sas desenvolvidas para o projeto. Foi muito legal perce-
ber o quanto se apropriaram desse conhecimento e co-
mo o transpuseram no processo de reconhecimento
das palavras cognatas e na interpretação da função de
algumas partes do corpo (brain, heart, lungs, muscles,
energy...) dentro dos sistemas (digestive system, circu-
latory system, respiratory system). Toda essa pesquisa
em inglês servirá para a segunda parte do nosso proje-
to: inventar sistemas internos para os monstros criados
no imaginário brincante de cada aluno.

Estreia
Depois de um longo processo de experimentação, es-
colha de personagens e muitos ensaios, as F3 estrea-
ram na Mostra de Artes o espetáculo Cavalo-Marim,
inspirado no folguedo pernambucano de mesmo nome.



Para compor o texto da nossa peça, fizemos uma livre
adaptação de alguns diálogos originais do cavalo mari-
nho Estrela de Ouro (Condado – Pernambuco), transcri-
tos na tese de doutorado de Érico José Souza de Oli-
veira, mantendo a ideia central da "brincadeira", como é
chamado esse tipo de apresentação.
Os alunos se empenharam em todas as etapas da
montagem, que envolveu teatro, dança, música, e ar-
tes. Ficamos muito felizes e orgulhosos com o resulta-
do desse trabalho. Parabéns, F3!

Estreia

O Caminho da Comida
Mastigação, saliva, bolo alimentar, glicose, amido... A
digestão começa antes da barriga? Essa foi a pergunta
que motivou nosso estudos. Henrique, professor de Ci-
ências Naturais, veio explicar para as crianças da F3M
como se processa o alimento em nosso corpo. Todos
se interessaram muito em entender a complexidade de
um hábito tão corriqueiro em nossa vida.
Na próxima aula faremos experimentos que demonstra-
rão para as crianças a absorção dos nutrientes feita pe-
lo intestino, a formação do bolo fecal e o caminho do a-
limento dentro do corpo.

Cultura Pernambucana
Para contribuir com o nosso projeto, a F3T recebeu
mais uma visita interessante: Tacio, avô da Isadora e
pernambucano, veio compartilhar seus conhecimentos
sobre a rica e diversificada cultura do seu estado. Além
do tema Rio São Francisco e as carrancas, ouvimos a
respeito das principais festividades da região: Maraca-
tu, Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e tantos
outros foram comentados e ilustrados por peças do ar-
tesanato local e muita música.
Por fim, ganhamos uma pequena carranca de madeira
que ficará ao lado da nossa carranca de papietagem,
protegendo-nos nessa linda caminhada.
Obrigada, Tacio!

Cultura Pernambucana

A Câmera Escura
As F4 mergulharam no estudo sobre a visão e, a cada
aula, novas hipóteses e descobertas foram debatidas e
registradas pelas crianças. Como vemos? Qual é a di-
ferença entre ver e enxergar? Que órgãos estão envol-
vidos na visão? O que acontece com os daltônicos?
Por que algumas pessoas precisam de óculos? Como
quem não tem a visão percebe o mundo?
Muitas questões atravessaram nossos dias e levaram
as turmas ao livro que nos acompanha no projeto e a
vídeos relacionados ao tema.
Tanta curiosidade nos fez convocar mais uma vez o o-
lhar científico do Henrique, que preparou uma aula es-
pecial sobre o assunto. Entre explicações detalhadas

sobre a visão e a construção de uma câmera escura,
pudemos compreender melhor a diferença entre ver e
enxergar e a importância da luz nesse processo. Refle-
timos sobre a formação da imagem na retina e o papel
do cérebro no processamento de tudo que enxerga-
mos.
A conversa foi intensa e as dúvidas e descobertas se
multiplicaram. Henrique, muito obrigada!

A Câmera Escura

Plural and Singular
As F4 conheceram algumas regras de formação do plu-
ral dos substantivos. A regra geral de adicionar o "s" as
crianças já conheciam... Nas últimas aulas, foram apre-
sentadas as palavras que não seguem esse padrão.
Recorremos a palavras do contexto do projeto: body/-
bodies; foot/feet; tooth/teeth. Os alunos registraram as
regras no caderno e contribuíram com outros exemplos.

A Voz no Teatro
Podemos falar sem usar palavras? A partir dessa per-
gunta as F4 criaram diálogos curtos e cenas inteiras
com a técnica gromelô, uma língua inventada, na qual
as intenções vocais e as expressões corporais são fun-
damentais para o entendimento das encenações.
Para ampliar o estudo dos recursos vocais e efeitos so-
noros no teatro, os alunos ouviram e assistiram a tre-
chos das antigas radionovelas e comerciais e a um do-
cumentário sobre sonoplastia; depois elaboraram os
próprios comerciais de produtos inventados, com músi-
cas, sons e narrações.

A História das Invenções
A pesquisa cênica realizada para a invasão literária foi
o ponto de partida para a montagem da peça A História
das Invenções: da Pele ao Arranha-céu. Os alunos co-
nheceram o texto do espetáculo - uma versão livremen-
te inspirada em trechos dos livros A História das Inven-
ções, de Monteiro Lobato, e O Livro dos Sentidos, de
Ricardo Azevedo -, escolheram três personagens que
gostariam de interpretar e experimentaram uma fala in-
vestigando os gestos, as vozes e as posturas de cada
um deles. Em seguida, com o texto nas mãos e os per-
sonagens definidos, foram necessários muitos ensaios
até o dia das apresentações na Mostra de Artes. Fe-
chamos o semestre com chave de ouro. Parabéns, F5!

A História das Invenções

Brincadeiras Matemáticas
As F5 enfrentaram desafios matemáticos. O primeiro foi
rever as quatro operações, mas de um jeito diferente:
reunidas. Como resolver? Tem um nome para isso?
Engajadas nessa nova descoberta, as crianças se di-
vertiram e quiseram saber: qual a finalidade das ex-
pressões numéricas? E descobriram que muitos proble-

mas podem reunir os dados numéricos em uma única
expressão para serem resolvidos.
O segundo foi pensar sobre o conceito de múltiplos. A-
presentadas a uma brincadeira que exigiu muita con-
centração - o Jogo do Pum -, as turmas fizeram várias
contagens e logo reconheceram as tabuadas!
Em seguida, precisaram desvendar um enigma. Rece-
beram desenhos de figuras geométricas com números
e o desafio era descobrir como os desenhos tinham se
formado. Haveria uma relação entre os números? Gui-
ando o dedo pelo desenho, pensaram um bocado até
que identificaram os resultados das tabuadas. Nossa!
Isso também é tabuada, a tabuada de Waldorf! Pode-
mos ver os múltiplos. Mas, por que se chamam múlti-
plos? As crianças disseram: "é múltiplo porque multipli-
ca".

Brincadeiras Matemáticas

De Todos
(Des) Colônia de Férias
De 2 a 27/7, o Parquinho Lage propõe experiências ar-
tísticas em meio à escola de arte, no tradicional palace-
te, expandindo a escola para a floresta. Realiza ativida-
des lúdicas em torno de práticas artísticas contemporâ-
neas e de matrizes tradicionais de conhecimento, in-
vestigando com as crianças vivências que experimen-
tam cultura e natureza de maneira integrada. Progra-
mação e inscrições no site da EAV parque Lage (link).

Aniversários
De 30/6 a 6/7
Junho
30 Paula de Abreu Franco Netto  PRO 
30 Frederico Morais Mullich  F3M 
Julho
1 Camila de Souza Ferreira  PRO 
1 Nina Tabajara de Oliveira Sforza  F8M 
1 Anita Miziara Rocha  F5M 
1 Natália Costa Esteves  AUX 
1 Rafaela Fortes Figueiredo Paternot  TGT 
2 Violeta Varejão Buarque de Hollanda  TGT 
3 Maria Giacomini Simões  F4M 
3 Daniel Rodrigues de Freitas Santos  TCM 
3 Alice Dantas Zyngier  F3M 
4 Guilherme Lucena Simon  F4M 
4 Nina Rocha Rogozinski  F3M 
4 Flora Moraes Buzzatti  F9T 
5 Iara Kemper Lima  F6M 
5 Mariana Galvão Maia  F4T 
5 Lola Belli  F5M 
6 Gustavo Lourenço Jorge Guimarães  PRO 
6 João Jabor Arraes  F5T 
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