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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro se-
mestre 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 até a-
gora, atualizamos a programação das aulas nos
possíveis dias de jogo da seleção brasileira.
6/7 (sex) - Jogo às 15h. Só teremos aula de
manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (EFII).
Se passarmos para as semifinais:
10/7 (ter) - Jogo às 15h. Funcionaremos ape-
nas de manhã:
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - das
7h30 às 12h15.
Fundamental I e II - Estarão em Apoio Pedagó-
gico que, neste dia, só funcionará pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a
Secretaria.

Horários da Festa Julina
Amanhã, 7/7, será o grande dia! Nosso Arraial
será no Instituto ISAI, R. Ipiranga, 70 - Laranjei-
ras. Um espaço ao ar livre, muito agradável, pa-
ra que nossas crianças e adolescentes possam
aproveitar bastante.
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.
Lembramos que precisamos dos responsáveis
no controle de seus filhos, sobretudo porque o
espaço é muito amplo. Mesmo os adolescentes
que não têm permissão para sair sozinhos pre-
cisam estar acompanhados de um responsável,
pois não temos como controlar o fluxo de saída
dos alunos de Fundamental II nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lanche
comunitária. 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 li-
tros ou 2 caixinhas de suco, água de coco
etc.
Na nossa festa, nada é vendido ou comerciali-
zado. O clima é de confraternização, comparti-

lhamento, diversão e arte!
Infelizmente o local não oferece estacionamen-
to, recomendamos o transporte coletivo de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não po-
dem esquecer de levar suas flautas! Fare-
mos uma breve apresentação, com todas as
turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Agenda Quentinha
Neste ano, promovemos um concurso, com alu-
nos de F2 a F9, para definir a ilustração da ca-
pa da agenda que abrirá as discussões sobre o
projeto no próximo semestre. O vencedor foi o
Gaspar (F2T), que recebeu como prêmio um kit
desenho para inspirar suas futuras produções e
a primeira agenda do pacote quentinho que
chegou da gráfica.
Uma pena que o Fundamental II não aderiu à
proposta. Mas agradecemos a grande participa-
ção de alunos de Fundamental I.
Ano que vem tem mais!

Agenda Quentinha

Avisos EFI
Apoio Pedagógico
As convocações para o Apoio Pedagógico dos
alunos de F2 a F5, que acontecerá na próxima
semana, já foram para casa nas agendas.
Acreditamos que esses encontros com um nú-
mero menor de alunos promovem avanços na
aprendizagem e nos ajudam a pensar em no-
vas estratégias de trabalho, além de aproximar
estudantes e professores.
Qualquer dúvida entrar em contato com a Ori-
entação.

Vídeos da Mostra de Artes
Os vídeos da Mostra de Artes do Fundamental I
estão disponíveis para download no Google Dri-
ve: link.
Esperamos que guardem com carinho, não a-
penas na memória, mas também como acervo
da vida escolar de seus filhos.

Plantão de F2, F3 e F5T
F2 e F3 - 9/7 (seg) - nos seus respectivos tur-
nos.
F5T - 9/7 (seg) - das 15h30 às 18h.
Durante o Plantão, além da troca mais próxima
com os professores, as famílias poderão tirar
dúvidas e aprofundar questões presentes nos
relatórios individuais (F2 e F3), que foram envi-
ados para casa ontem, dia 5/7. Cada família
tem 15 minutos de conversa. O agendamento
deve ser feito na Secretaria ou pelo telefone.

Sobre as Turmas
Visita Sangrenta
Recebemos a visita do Rafael, pai do Miguel A-
quino (F2M), que veio tratar de um assunto
muito intrigante para as crianças: o que tem no
sangue? Como se formam as casquinhas? O
que as hemácias e os glóbulos brancos fazem?
Sensibilizado pela instalação do coração na
Mostra de Artes, Rafael veio nos falar sobre
seu trabalho, que envolve a coagulação do san-
gue. Ele nos mostrou a trajetória dos seus estu-
dos e esclareceu o que é coagulação, por que
nosso sangue é tão vermelho e outras curiosi-
dades que foram surgindo.
Em uma conversa sobre o que tinha visto na
Mostra, Rafael explicou melhor o funcionamen-
to das hemácias, que são as responsáveis pela
coloração do nosso sangue tão vermelhão, e
dos glóbulos brancos, que ajudam na defesa do
corpo.
As turmas puderam viver momentos bem insti-
gantes e cheios de novas informações. Após os
vídeos e explicações, partiram para a ação.
Com uma representação em tamanho maior
que uma veia, tentaram "fechar" um machuca-
do, pondo em prática o processo da coagula-
ção.
Foi uma visita muito interessante. Obrigada,
Rafael pela parceria e auxílio nos estudos dos
pequenos. Eles adoraram!

Visita Sangrenta

Cor de Pele
As F2 receberam mais uma visita: as F5, acom-
panhadas da professora de Inglês, Mônica, vie-
ram contar suas descobertas no estudo da pele
e seus tons. Foi assim que a turma conheceu o
trabalho de Angélica Dass, fotógrafa brasileira

https://drive.google.com/open?id=16Ia2GlsOGmO3YT21NN5q0uIb7E1dh9K_
Helena Lent




que criou um catálogo de pele chamado
Humanae. Assistiram ao vídeo 1001 Faces Hu-
manae e ouviram os relatos sobre como a cor
da pele por vezes influencia as relações pesso-
ais.
Os alunos foram instigados a pensar com qual
lápis de cor eles pintariam a pele em um dese-
nho e a conversa rendeu boas discussões. As
crianças foram apresentando os tons de pele
que criaram com lápis de cor para pintar a si e
aos amigos. Então, as F5 vieram com uma no-
vidade bem bacana: caixas de giz de cera com
alguns tons de pele para que eles pudessem
experimentar se pintar com o tom mais pareci-
do com o deles. As F2 se animaram com a pro-
posta e gostaram de procurar entre os gizes
qual seria o seu tom ideal.
Foi uma visita muito agradável. As F2 agrade-
cem e ficam com o desafio de repensar como
representar os tons de pele na hora de pintar.

Cor de Pele

Dia de Espetáculo
As F3 reencenaram a peça Cavalo Marinho pa-
ra as turmas da Educação Infantil. Resgataram
figurinos, objetos de cena, falas e músicas. As
crianças estavam mais apropriadas dos textos
e, assim, puderam mostrar para os pequeninos
o colorido e a alegria de um folguedo da região
nordeste do Brasil.
Foi muito bom fechar nosso semestre com os
aplausos e elogios dessa criançada.

Dia de Espetáculo

Examinando o Cérebro
Para fechar com chave de ouro o primeiro se-
mestre do projeto, as F4 receberam a visita do
neurologista Eduardo Faveret, pai do Inácio
(F4T). Eduardo conversou com as crianças so-
bre o funcionamento do cérebro, suas partes,
funções e a comunicação entre elas. As crian-

ças, já mergulhadas nesse assunto, estavam
curiosíssimas e o papo foi recheado de boas
perguntas. Mas não ficamos só na conversa,
não. Os alunos puderam ver ao vivo um eletro-
encefalograma e acompanhar as atividades ce-
rebrais de um dos colegas. Obrigada, Eduardo,
pela contribuição para nossos estudos!

Examinando o Cérebro

Singing and Studying 
As F4 e F5 começaram a cantar, nas aulas de
Coral, Ain't Got No, I Got no Life!, gravada pela
cantora norte-americana Nina Simone. A letra i-
lustra bem o tema da cor de pele e o preconcei-
to, que vem sendo trabalhado com as F5; e o
das partes do corpo, que vem sendo trabalhado
pelas F4.
As turmas fizeram uma atividade de listening
comprehension, com desafios diferentes. Os a-
lunos das F4 escutaram a música algumas ve-
zes e completaram a letra lacunada com a aju-
da de um word bank. Os de F5 tiveram que
completar a letra lacunada sem o apoio desse
recurso.
A parceria entre as aulas de Inglês e de Coral
facilita a compreensão da letra e ajuda os estu-
dantes a se apropriar da música.

Visitas Médicas
No encerramento do semestre, as F5 recebe-
ram visitas que contribuíram muito com as nos-
sas pesquisas sobre a pele.
A F5M recebeu a dermatologista Luna, avó do
Theo Lerner. Ela falou sobre algumas doenças
relacionadas à pele e os cuidados que precisa-
mos ter com ela, como o uso do protetor solar.
Falou também de estruturas presentes nesse
órgão, como a melanina e as glândulas sudorí-
paras e sebáceas. Para ilustrar sua fala, Luna
trouxe uma simulação de pele feita de pelúcia,
mostrando cada uma das três camadas.
A F5T recebeu a Camila, mãe do Theo, e a Jo-
ana, ambas médicas. Elas conversaram sobre
os cuidados com a pele e sobre o papel da me-
lanina na pigmentação.
Agradecemos às famílias pela parceria com o
nosso projeto!

Visitas Médicas

De Todos
Colônia de Férias
Marjorie, mãe do Caetano (TGM) e da Julieta
(F8M), divulga a colônia de férias de seu Terra-
ço do Circo. Serão três versões agora em julho:
3 a 6 anos - 23, 25 e 27/7 - das 9h30 às 12h, no
DeVoar, em Botafogo.
3 a 6 anos - 17, 19 e 20/7 - das 9h30 às 12h, no
Espaço Lunático, na Gávea.
5 a 9 anos - 23, 25 e 27/7 - das 14h30 às 17h,
ministrada em inglês, no Espaço Lunático, na
Gávea.
Mais informações nas fotos que acompanham a
notícia no site.

Aniversários
De 7/7 a 3/8
Julho
7 Rafael Van Der Put Mendonça Jubé  F1M 
7 Arthur Naidin Continentino Freire  TCT 
8 Inacio Mani Nepomuceno Faveret  F4T 
8 Joana Zyngier Tenório  TEM 
9 Antonio Mattos de Moura Gonçalves  F5M 
9 Nina Antunes de Carvalho  TET 
10 Pedro Holanda Daibert Souza Lima  F9T 
10 Heleine Fernandes de Souza  PRO 
10 Maria Seixas Xavier  TGT 
11 João Pedro Cordeiro Ferreira Gomes  F4T 
11 Luísa Mattos Sarmento E Silva  F5T 
12 Nivia Cristina de Oliveira Eugenio  AUX 
16 Thayline Martinez Rangel  AUX 
16 Alice David Meira de Vasconcelos  TEM 
16 Nina Regazzi Lent Santos  F5M 
17 Beatriz Farah Andréa  TAT 
17 Jessica Queto de Souza Pinto  AUX 
17 Bruna Serra de Caiado Castro  TEM 
17 Bruna Cristina Reis de Oliveira Silva  AUX 
18 João Justino Villela de Oliveira  TGT 
20 Diego Rozenbaum Flanzer  TFT 
20 Dahlia Leonora M Lagerblad Pires  F1M 
21 Gabriel Martignoni Barros  F4T 
21 Letícia Oliveira de Aguiar  TBM 
22 Carlos Henrique Lopes Gomide  F8M 
22 Luiza de Oliveira Barbalho  F7T 
23 Sebastião Barcellos Rezende da Cruz  F8M 
23 Vicente Diaz Paret Landim de Brito  TCT 
26 Taiana de Araujo Machado  PRO 
27 Antonia Rozalia Farias de Souza  AUX 
28 Beatriz Nobre Pina  F2T 
29 Leticia Cançado Guimarães  F8T 
30 Tomás Nóbrega Batista  F2T 
30 Anouk de Brito Rebelo  F6M 
31 Jeremias Leandro Ferraz de Oliveira  F5M 
Agosto
1 Priscila Mayworm Monteiro  AUX 
1 Ana Valentim Magalhães  TBT 
1 Francisco de Assis Moraes  F8T 
2 Juliana Barbosa de Castro Fuly  F1M 
2 Jair Felipe Mesquita Netto  F8M 
3 Priscila Fleischman Reifman  F2M 
3 Luca Peruch Marques  F5T 
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