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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 Se-
cretaria.

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
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 precisam estar a-
companhados de um responsável, pois não temos
como controlar o fluxo de saída dos alunos de Fun-
damental 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,
diversão 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
breve 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 Pereira
Plantão de Professores
Os professores estarão de Plantão nos seus res-
pectivos turnos. Além da troca mais próxima com os
professores, as famílias poderão tirar dúvidas e a-
profundar questões presentes nos relatórios indivi-
duais, que serão enviados para casa no último dia
de aula de cada segmento. Cada família tem 15 mi-
nutos de conversa. O agendamento deve ser feito
na Secretaria ou pelo telefone.
F1 - 9/7 (seg)
Educação Infantil - 16/7 (seg)

Cadernos e Portifólios
Estamos enviando para casa os cadernos e os por-
tifólios de artes das Turmas do Coração, do Movi-
mento e do Amor. Aproveitem as férias para apre-
ciar as produções das crianças e encapar os cader-
nos com plástico ou contact transparente.
Os portifólios de artes das Turmas do Cérebro, Pu-
pila, Barriga, Esqueleto, Mão e Pele seguirão na
próxima semana.
Todo o material deverá retornar completo para a es-
cola no início das aulas do segundo semestre.

Apoio Pedagógico
As convocações para o Apoio Pedagógico dos alu-
nos de F1, que acontecerá na próxima semana, já
foram para casa nas agendas.
Acreditamos que esses encontros com um número
menor de alunos promovem avanços na aprendiza-
gem e nos ajudam a pensar em novas estratégias
de trabalho, além de aproximar estudantes e profes-

sores. Qualquer dúvida entrar em contato com a O-
rientação.

Sobre as Turmas
Arraiá do Cérebro
A Turma do Cérebro entrou no ritmo da Festa Juli-
na. Os pequenos estão muito animados com as mú-
sicas típicas que invadiram as rodas, os pátios, os
lanches, e não falam em outra coisa! Inspiradas na
música Olha pro Céu, de Luiz Gonzaga e José Fer-
nandes, as crianças produziram um cartaz para en-
feitar a festa: sobre a silhueta da professora Aline,
criaram um caipira dançarino.
Com tanta dança e cantoria, a festa de amanhã pro-
mete ser animadíssima!

Arraiá do Cérebro

É Festa!
A Turma da Pupila entrou no ritmo da Festa Julina.
As crianças estão com as músicas na ponta da lín-
gua e dançam animadas as coreografias no salão.
Aproveitamos para conversar sobre comidas, can-
ções, danças e brincadeiras típicas.
Para enfeitar a festa, produzimos uma caipira de
chita e um painel inspirado em Coração Bobo, de
Alceu Valença.
Estamos prontos pro arraiá!

É Festa!

Coco de Roda e Xilogravura
Os festejos juninos são uma ótima oportunidade pa-
ra estreitar ainda mais os laços com a cultura popu-
lar. Na Turma da Barriga, duas expressões estive-
ram presentes ao longo dos preparativos para nos-
sa festa: a xilogravura, em especial as de J. Borges;
e o coco de roda, dança de umbigada nordestina.
As crianças apreciaram essas artes e tiveram mo-
mentos de fruição e diversão.
Assim, vamos encerrando o semestre com pisadas
firmes, umbigada e muita alegria!



Chita, Chitinha, Chitão
Envolvida com os preparativos para a Festa Julina,
a Turma do Esqueleto "teceu" um belo mural com
chita. Que histórias este pedaço de pano tão colori-
do pode nos contar? Após ouvir a história Uma Fes-
ta de Cores. Memórias de um Tecido Brasileiro, de
Anna Göbel e Ronaldo Fraga, as crianças descobri-
ram que esse tecido, feito de algodão, veio da Índia
e se tornou parte da nossa cultura.
Fomos ao Museu do Folclore para aprender mais e
visitar a exposição Bordar É Trocar Bilro. As crian-
ças puderam observar que a chita estava presente
nos trabalhos das mulheres rendeiras. Ao visitar ou-
tras salas com obras de artistas populares, encon-
traram os mamulengos, dois corações e o boi!
Finalizamos o passeio e o semestre com muita can-
toria, brincadeira, aprendizado. Estamos prontos
para o nosso arraiá! Viva a Turma do Esqueleto, vi-
va!

Chita, Chitinha, Chitão

Coco de Roda e Xilogravura
Folclore e Festa Julina
Ainda envolvida com a pesquisa sobre trabalhos
manuais, a Turma da Mão foi ao Museu do Folclore
apreciar o acervo e visitar a exposição Bordar É
Trocar Bilro. As crianças ficaram encantadas com
os lindos bordados e puderam ver de perto o bilro,
instrumento de madeira usado pelas rendeiras de
mãos tão ágeis. Circulando pelas outras salas do
museu, a turma se deparou com o trabalho habilido-
so de inúmeros artistas populares. As obras de
Mestre Vitalino, incluindo seus famosos bois, nos
chamaram particularmente a atenção.
Finalizamos o semestre maravilhados com a rique-
za do trabalho feito à mão e da nossa arte popular,
que também nos aproximou da tradição dos festejos
juninos. Com muita alegria, nossas crianças estão
preparando o arraiá. Viva a nossa cultura!

Tem Arraiá? Tem, Sim Sinhô!
A Turma da Pele esteve envolvida com as produ-
ções julinas que enfeitarão a nossa festa. Produzi-
mos e enfeitamos uma boneca caipira e, inspirados
na obra Colheita de Milho, de Candido Portinari,
pintamos o nosso mural.
No salão, danças típicas, cantoria e alegria embala-
ram os últimos ensaios para a nossa apresentação.
Estamos animados para a festança no nosso arraiá!

Produções para o Arraial
As F1 estiveram envolvidas com os preparativos pa-
ra a decoração do nosso arraial. Inspiradas em Por-
tinari, Aracy Nunes e outros artistas, as Turmas do
Coração, do Amor e do Movimento produziram pai-
néis e bonecos caipiras.
Embaladas pelas canções populares da apresenta-
ção teatral Cavalo Marinho, feita pelas F3 na Perei-
rona, e pelo livro Bumba meu Boi Bumbá, de Roger
Mello, nossos pequenos se divertiram muito nessa
última semana de aula.
Sejam bem-vindos à primeira festa da Pereira!

Produções para o Arraial

Folclore e Festa Julina

Tem Arraiá? Tem, Sim Sinhô!

Dança e Música
Diferentes Ritmos
Encerramos o semestre nos preparando para a
Festa Julina. Nas aulas de Música, tocamos, canta-
mos e dançamos o repertório da festa. Xote, baião,
galope, catira, ciranda, cacuriá, jongo, boi e coco
sacudiram o corpo da criançada! Aproveitamos a e-
norme riqueza e variedade desses ritmos para co-
mentar e conhecer melhor cada um deles.

Diferentes Ritmos

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