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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro semes-
tre 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 agora,
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 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 Secre-
taria.

Horários da Festa Julina
Amanhã, 7/7, será o grande dia! Nosso Arraial será
no Instituto ISAI, R. Ipiranga, 70 - Laranjeiras. Um
espaço ao ar livre, muito agradável, para que nos-
sas crianças e adolescentes possam aproveitar bas-
tante.
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 precisam estar acom-
panhados de um responsável, pois não temos como
controlar o fluxo de saída dos alunos de Fundamen-
tal II nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lanche co-
munitária. Abaixo, as turmas encarregadas por pra-
tos 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, di-
versão e arte!
Infelizmente o local não oferece estacionamento, re-
comendamos o transporte coletivo de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não podem
esquecer de levar suas flautas! Faremos uma bre-
ve apresentação, com todas as turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Agenda Quentinha
Neste ano, promovemos um concurso, com alunos
de F2 a F9, para definir a ilustração da capa da a-
genda que abrirá as discussões sobre o projeto no
próximo semestre. O vencedor foi o Gaspar (F2T),
que recebeu como prêmio um kit desenho para ins-
pirar 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 a-
gradecemos a grande participação de alunos de
Fundamental I. Ano que vem tem mais!

Agenda Quentinha

Avisos EFII
Apoio Pedagógico
O Apoio Pedagógico de F6 a F9 será na semana
que vem. Os alunos convocados já receberam circu-
lar com horários das aulas. Qualquer dúvida, procu-
rem Rita ou Mariana.

Plantão de Professores
12/7 (qui), das 18h às 21h.
Para F7 e F9 o atendimento será feito por ordem de
chegada.
Os professores de artes estarão disponíveis, para
todas as turmas (de F6 a F9), mas com hora marca-
da.
Esses encontros entre família e professor são bre-
ves e por isso devem ser objetivos. Assuntos que
demandem mais tempo precisam de agendamento
com a Orientação Pedagógica.

Fotos e Vídeos da Mostra
As Fotos e Vídeos da Mostra do Fundamental II es-
tão disponíveis para download no Google Drive:
link.
Esperamos que guardem com carinho, não apenas
na memória, mas também como acervo da vida es-
colar de seus filhos.

Caderno de F6 e F7
A partir da segunda semana de agosto, as F6 e F7
utilizarão, em Língua Portuguesa, um caderno da
Cícero para a construção de um diário literário (F6)
e de um caderno de poesia (F7).
Modelo: bloco 210x280mm, capa de papelão, sem
pauta, com 96 folhas.

Sobre as Turmas
Projetos de Pesquisa
Nesta última semana, foram apresentados os resul-
tados das pesquisas do Ensino Fundamental II. Os
estudantes exibiram seus slides e produziram peças
bem criativas para ilustrar os temas. Tivemos anima-
ção, documentário, análise de músicas...
Percebemos que buscar informações é um processo
trabalhoso. Mas que o grande desafio, mesmo, é se-
lecionar essas informações, de forma a produzir co-
nhecimento, organizá-lo e transmiti-lo com qualida-
de.

Projetos de Pesquisa

Gincana de Matemática
Mais uma Gincana cheia de desafios: questões de
lógica da OBMEP, construção de poliedros e cálculo
de consumo de energia. Esta última atividade de-
mandava muita organização, consulta na internet e,
mesmo usando a calculadora, nenhum grupo acer-
tou o resultado!
Alunos de diferentes turmas, juntos, tiveram a opor-
tunidade de compartilhar conhecimento com os mais
velhos ou mais novos e de ampliar as experiências
no universo matemático, que vai muito além da sala
de aula.
Como prêmio, um lanche especial com os professo-
res na Cobal. Parabéns aos ganhadores: Cecília
(F6M), Yuri (F6M), Theodoro (F7M), Tomás Vilar
(F7M), Cecília Lopes (F8M), Sebastião (F8M), Lia
(F8M), Antônio (F9M), Gabriel (F6T), Eric (F6T), Isa-
dora (F7T), Vicente (F7T), Carolina (F8T), Julio
(F8T), Matias (F9T) e Pedro Lima (F9T).

Gincana de Matemática

Outras Perspectivas
Dando continuidade ao estudo das diferentes histó-
rias contadas pelos mapas, as F6 estudaram proje-
ções cartográficas como a cilíndrica, a cônica e a a-
zimutal, observando suas principais características e
as distorções envolvidas em cada uma.
Os alunos aprenderam que o uso da projeção carto-
gráfica depende de escolhas, de intenções, do que
se deseja representar. Viram que, por muito tempo,
o predomínio de algumas projeções sobre outras
sustentou representações de mundo hegemônicas,

https://drive.google.com/open?id=1fFwIwqiB1H-IWlYgHajM_GO4N3fGcmyW


como a de Mercator, que priorizava as formas dos
continentes, mas distorcia as áreas dos territórios,
quanto mais distantes estes estivessem do Equador.
Para fazer o contraponto, analisamos também a pro-
jeção de Peters, que distorce a forma, porém man-
tém a proporção correta das áreas dos territórios; e
a de Robinson, que é considerada uma projeção
com menores distorções.
Como reflexão, analisamos charges da Mafalda, que
questionam a dicotomia entre os países do hemisfé-
rio norte e do hemisfério sul, e as perspectivas en-
volvidas nos discursos sobre diferenças de desen-
volvimento entre uns e outros.
Para pensar sobre a relação entre Cartografia e po-
der, observamos mapas com representações em di-
ferentes perspectivas, como a América Invertida, de
Joaquim Torres Garcia; e também planisférios volta-
dos para o sul, ao invés do norte, como costumamos
ver; ou ainda com o Oceano Pacífico no centro; e a-
té mesmo um mapa com a perspectiva nacional, em
que o Brasil se situa exatamente no centro.

At the Library
Com Runny Babbit, personagem do escritor Shel Sil-
vertein, conhecemos um coelhinho que gosta muito
de trocar as letras das palavras, por um processo
chamado de spoonerismo. Ao colocar as letras em
ordem, descobrimos que esse coelhinho gosta tam-
bém de ler e de frequentar bibliotecas. E mais uma
revelação: library é biblioteca e não livraria. Para li-
vraria, a língua inglesa tem bookstore ou bookshop.
Estamos trabalhando com um booklet, adaptado de
My Librarian Is a Camel, de Margriet Ruurs, que nos
conta como os livros chegam até as crianças em vá-
rias partes do mundo.

Oliver Twist
Demos início à leitura do clássico de Charles Dic-
kens. A história se passa em Londres, na época da
Revolução Industrial. Esse período já foi estudado
nas aulas de História, o que forneceu aos estudan-
tes o conhecimento do contexto histórico da narrati-
va.
A adoção da adaptação da obra em três níveis, de
acordo com as habilidades de leitura de cada estu-
dante, também facilitará o entendimento.
A escolha foi feita em sala, depois da apreciação
dos livros e com o auxílio da professora. Já no pri-
meiro contato, com os grupos trabalhando nas ativi-
dades introdutórias de cada nível (before reading),
ficou clara a adequação das escolhas feitas.

Espaços Invisíveis
As F7 tiveram uma aula especial com a Professora
Priscilla, auxiliar da F7M. Priscila foi convidada a
discutir com as turmas a questão da habitação na
favela. A aula começou com uma pergunta: Quem
conhece alguma favela do Rio de Janeiro? Muitas
mãos levantadas, e alguns alunos fizeram questão
de relatar sua experiência.
Priscilla começou traçando um breve panorama da
comunidade e contou como as moradias eram cons-
truídas; que antigamente não havia água encanada
etc.
Ao indicar a localização do Cerro Corá, problemati-
zou a questão da invisibilidade da favela: nem essa
nem algumas outras aparecem no Google Maps.
Comentou também como esse espaço já foi preteri-
do por serviços públicos como a coleta de lixo, a se-
gurança, o transporte coletivo. Teve início, então, a
discussão sobre o problema da exclusão social.
Priscilla apresentou projetos nos quais ela atua no
Cerro Corá, através do coletivo Moradores em Movi-
mento. Entre eles, o Pré Vestibular, um cursinho co-
munitário que começou há dois anos e ajuda os jo-
vens moradores a ingressar nas universidades.
Para quebrar estigmas como o de que "não há nada

na favela", Priscilla mencionou políticas públicas ho-
je existentes na comunidade, relacionadas a saúde,
transporte e educação.
Ao final, ela propôs três questões para os alunos re-
fletirem: existem muros na favela? De que tipo? A
favela pode ser considerada um espaço invisível?

A Falsa Medida do Homem
As F8 finalizaram a discussão acerca das teorias ra-
ciais com foco nas pesquisas do cientista Stephen
Jay Gould sobre as diversas teorias surgidas no sé-
culo 19, tendo como base a craniometria. Lemos e
discutimos diversos trechos de cientistas da época,
os quais atestavam a superioridade dos homens
brancos europeus sobre, principalmente, negros e
mulheres.
Houve espanto e indignação entre os alunos, que
refletiram como esse pensamento ainda está pre-
sente em nosso cotidiano.
A partir do debate, pedimos que os alunos fizessem
uma análise crítica dessas ideias, especialmente so-
bre os nossos dias. A atividade poderia ser feita nos
formatos vídeo, conto, história em quadrinhos ou
cordel. Eles ficaram livres para criar e o resultado foi
diverso e muito interessante. Todos os formatos pro-
postos foram utilizados.
Segue um trabalho em cordel, que as turmas esta-
vam trabalhando em Português:

"A sua inteligência
Não depende do tamanho
Da sua cabeça ou crânio
Deixe de ser tão tacanho
Não se influencie
Por essa ideia atrasada
O que faz inferior
É a ideia equivocada"
(Julieta e Letícia - F8M)

"As pessoas do passado
Várias eram bem racistas
Não podemos deixar de lado
Os diversos cientistas
Que mediam suas cabeças
Para ver suas espertezas"
(Felipe e Jair - F8M)

Quantas Áfricas Existem?
Quantos países da África você conhece? Quantas
paisagens naturais e urbanas? E as culturas dos po-
vos tradicionais africanos? Essas e outras questões
foram discutidas pelas F8, buscando reconhecer o
quanto ainda podemos aprender sobre esse grande
continente e superar os estereótipos que existem
em torno da África, muitas vezes entendida como a-
trasada e subnutrida, desértica ou ainda dominada
por leões, zebras e girafas. E há até quem não saiba
que se trata de um continente, e pense que é ape-
nas um país.
Propusemos uma pesquisa sobre os diferentes com-
plexos paisagísticos; os países e sua história de in-
dependência; as maiores cidades; os grupos cultu-
rais e as línguas faladas. Os grupos pesquisaram a
Floresta Tropical do Congo; o Great Rift Valley e os
grandes lagos; os desertos do Saara e Kalahari; a
Savana; a Ilha de Madagascar e a Floresta de Bao-
bás; África do Sul, Lesoto, Suazilândia e a Cratera
Vredefort.
As pesquisas duraram três semanas e, ao final das
apresentações, a turma pôde conhecer melhor a di-
versidade africana, saborear paisagens desconheci-
das, inúmeras curiosidades sobre os países e suas
grandes cidades, fatos históricos que marcaram a
humanidade, como o apartheid, e práticas culturais
milenares, como a dos Khoisan ou das mulheres
Himba.

Ensino Médio no Pedro II
Atenção, pais e alunos das F9! As informações rela-
tivas a período de inscrições, procedimentos, crité-
rios, documentação, confirmação das datas de reali-
zação das provas e afins, relacionadas ao Concurso
do Colégio Pedro II, serão disponibilizadas através
de edital, a ser divulgado a partir do mês de agosto
de 2018, na página eletrônica da Instituição:
dhui.cp2.g12.br/.

De Todos
Circo de um Palhaço Só
A peça, realizada por oito jovens atores, é fruto do
trabalho do Tá na Roda, de 2018. Com texto e dire-
ção de Beatriz Napolitani, a comédia dramática con-
ta a história de um palhaço que viveu a guerra e
que, depois, volta a ensaiar o seu número, mas as
memórias de guerra invadem o seu processo criati-
vo. Venda antecipada de ingressos (R$20,00) pelo
telefone 98271-6749. No dia 16/7, segunda-feira, às
19h30, em apresentação única, no Teatro Café Pe-
queno, Leblon.

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 Mesquita 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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