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Para Todos
Período de Planejamento
Nos períodos de recesso que acontecem em fevereiro, julho e dezembro, nossa
equipe pedagógica dedica uma semana para estudar, pesquisar, trocar experiên-
cias, compartilhar cursos realizados, planejar, avaliar a proposta pedagógica,
montar sequências e projetos interdisciplinares, calendários, participar de pales-
tras, debates, programações culturais, entre outras atividades e tarefas que orga-
nizam, sensibilizam, trazem subsídios e motivação para o trabalho do próximo se-
mestre letivo.
Nesse último período tivemos alguns momentos muito especiais, para os quais
dedicamos as três notícias seguintes.

Conversa Sobre Fotografia
Agradecemos ao Guto Pina, designer, fotógrafo e pai da nossa escola, pela bela
e generosa conversa sobre fotografia. Além de dicas técnicas, Guto trouxe valio-
sas reflexões sobre as ligações emocionais que temos com nossas fotografias e
suas antigas etapas. Falou também sobre importância de abrirmos nossas men-
tes para as novas relações que os jovens estabeleceram com essas imagens a
partir do acesso a novas tecnologias, lidando naturalmente com a efemeridade e
publicização da imagem.
Agradecemos também à Vanessa e à Tati, nossas coordenadoras, pelo cuidado
e carinho ao selecionar antigos registros da nossa escola para ilustrar esse en-
contro tão afetivo e produtivo ao mesmo tempo.

Conversa Sobre Fotografia

O Rio do Samba
Nossa equipe de professores visitou a exposição O Rio do Samba: Resistência e
Reinvenção. Foi uma oportunidade para o exercício do olhar transdisciplinar, te-
cendo relações possíveis entre a exposição, o nosso ofício de educador e o tema
do projeto Da Cabeça aos Pés: que Histórias o Corpo Conta? A mostra tem a-
brangência monumental, flerta com a Antropologia e a Sociologia, engata nas ar-
tes visuais e mergulha em muita história para criar um longo caminho do século
19 ao 21.

O Rio do Samba

Colonialismo e Colonialidade
O professor e pesquisador Luiz Antonio Simas fechou a semana de estudos e

planejamento de nossa equipe pedagógica contando sua trajetória e trazendo re-
flexões que norteiam o seu trabalho literário e pedagógico. "Venho mais para a-
presentar problemas do que soluções", disse ele.
Durante sua fala, pudemos perceber que os problemas aos quais ele se referia
trazem a urgência de pensarmos a educação a partir do paradigma decolonial,
que prega sobretudo o deslocamento do eurocentrismo, a partir da valorização de
outras experiências de pensar e sentir o mundo, tanto ameríndias como africa-
nas.
Buscando relações com nosso projeto de 2018 Da Cabeça aos Pés: que Histó-
rias o Corpo Conta?, Simas articulou reflexões muito instigantes sobre a centrali-
dade do colonialismo na nossa história e no nosso corpo e de como este colonia-
lismo – datado histórica e temporalmente - nos legou a colonialidade - a herança
cultural atual que sempre busca a Europa como modelo simbólico do que quere-
mos atingir.
Então, fica a reflexão: como superar a hierarquização dos saberes e considerar
as diferentes tradições e sistemas de ideias que nos formam (europeia, ameríndi-
a e africana) como igualmente válidas?

Colonialismo e Colonialidade

Sobre as Turmas
Pra Começar
Nas aulas de Dança, começamos o semestre aquecendo e alongando nosso cor-
po, atentos às mudanças que essa proposta trazia a ele. Ao final dos exercícios,
tivemos uma breve conversa sobre a importância do alongamento para nossa
musculatura e sobre os benefícios que pudemos vivenciar na aula.
Em seguida, nos organizamos em filas para experimentar diferentes caminhadas
coreografadas, trabalhando ritmo, lateralidade, memória e ampliando nosso voca-
bulário corporal.

Pra Começar

Rinocerontes Não Comem Panquecas
Na volta às aulas, as crianças conheceram Rinocerontes Não Comem Panque-
cas, de Anna Kemp, com ilustrações de Sara Ogilvie. Como desdobramento, fize-
ram muitas atividades de Língua e Matemática dentro do universo da persona-
gem Daisy e seu amigo grande e roxo.
Pensando em estimular a confiança dos nossos pequenos que ficaram em apoio,
usamos com todo o grupo o mesmo material trabalhado com eles. Dessa forma,
quem participou do apoio pôde se colocar em um lugar de destaque e ajudar os



amigos nas tarefas. E a turminha do apoio deu um show! Com muito carinho e a-
tenção, todos se dispuseram a conduzir e explicar as atividades.
Parabéns às crianças pela dedicação e entusiasmo no aprendizado!

Rinocerontes Não Comem Panquecas

Próximos Passos
As crianças das F3 chegaram das férias felizes e muito dispostas a conviver,
brincar e construir novos saberes, trazendo muitas perguntas na bagagem:
"Como vai continuar o nosso projeto O Corpo e a Arte Popular?"
"E as novidades da Matemática?"
"E os passeios?"
A resposta foi que teremos novas abordagens, eventos animados e principalmen-
te muitos novos conhecimentos sendo construídos.
Iniciamos o semestre discutindo alimentação e nutrição, para começarmos os es-
tudos sobre o sistema digestório.
Na F3M, a lenda indígena A Árvore de Tamorumu, de Ana Luisa Lacombe, ilus-
trada por Fernando Vilela, ajudou a falar sobre a plantação de diferentes tipos de
alimentos.
Na F3T, Henrique, professor de Ciências, veio dar uma aula sobre o sistema di-
gestório e a absorção dos nutrientes.
Já estamos a todo vapor!

Próximos Passos

Estamos de Volta
As crianças das F4 voltaram animadas, crescidas e cheias de novidades para
compartilhar com os amigos.
A F4M recebeu a Manuela, que chegou para agregar o grupo, e a F4T recebeu
de volta o Francisco Góis, que tinha ido passar um ano fora do país.
Foram dias recheados de alegria, recordações e novas descobertas. No retorno
ao caderno de Projeto, descobrimos quanta coisa tinha sido estudada no semes-
tre anterior. Na Matemática, a multiplicação por dois algarismos e a tabuada vol-
taram em trabalhos em grupo nos quais os alunos deveriam escrever um passo a
passo ensinando o algoritmo.
Novas histórias também brotaram por aqui! Cheios de energia, estamos prontos
para novos desafios.

Novidades e Recomeço
Depois do merecido descanso, as crianças das F5 voltaram animadas para o últi-

mo semestre de Fundamental I. Para recomeçar os estudos, as turmas conhece-
ram um pouquinho do que foi feito no período de apoio. As crianças que partici-
param desse período apresentaram seus trabalhos de diferentes formas.
Na F5M, as crianças, em grupos, experimentaram os jogos matemáticos criados
pelos colegas e participaram de oficinas de escrita criativa também produzidas
por eles.
Na F5T, o conto produzido no apoio de Língua virou material de reflexão. As
crianças pensaram sobre a estrutura do gênero e se perceberam leitoras ao reco-
nhecer no divertido texto dos amigos o autor que os inspirou: Ricardo Azevedo.
Em troca das boas gargalhadas, a turma produziu ilustrações para a história de
João Bobão e a princesa gentil de orelhas grandes e carnudas!
A acolhida foi recheada de novidades e conversas sobre o que vem por aí.

Novidades e Recomeço

Estamos de Volta

De Todos
Exposição Mergulho
É com muita alegria que recebemos o convite de Maria Guimarães Flexa Ribeiro,
nossa ex-aluna, para visitar sua exposição Mergulho. A exposição teve início dia
31/7 e ficará até o final do mês de agosto, no Templo da Gávea, Rua Duque Es-
trada, 41, das 9h às 18h. Vale a pena conferir!

Aniversários
De 4 a 10 de Agosto
4 Clara Reis de Oliveira  F3M 
4 Júlia Machado de Oliveira  TCM 
4 Alice Magalhães Brandão  F2M 
5 Letícia Delgado Musse  TET 
9 Beatriz Netto Fuchs  TEM 
9 Vicente Moura Varella  TGM 
9 Nina Timotheo da Costa Canedo de Magalhães  TGT 
9 Tomaz D'avila Pegado  TFT 
10 Julia Sawyer Magalhães  F9T 
10 Olivia Jobim E Souza Borges da Silva  F4M 
10 Luiza Carvalho da Rocha Wine  F2M 
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