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Para Todos
Período de Planejamento
Nos períodos de recesso que acontecem em fevereiro,
julho e dezembro, nossa equipe pedagógica dedica u-
ma semana para estudar, pesquisar, trocar experiên-
cias, compartilhar cursos realizados, planejar, avaliar a
proposta pedagógica, montar sequências e projetos in-
terdisciplinares, calendários, participar de palestras, de-
bates, programações culturais, entre outras atividades
e tarefas que organizam, sensibilizam, trazem subsí-
dios e motivação para o trabalho do próximo semestre
letivo.
Nesse último período tivemos alguns momentos muito
especiais, para os quais dedicamos as duas notícias
seguintes.

O Rio do Samba
Nossa equipe de professores visitou a exposição O Rio
do Samba: Resistência e Reinvenção. Foi uma oportu-
nidade para o exercício do olhar transdisciplinar, tecen-
do 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 abrangência monumental, flerta com a
Antropologia e a Sociologia, engata nas artes visuais e
mergulha em muita história para criar um longo cami-
nho 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 refle-
xões que norteiam o seu trabalho literário e pedagógi-
co.
"Venho mais para apresentar problemas do que solu-
ções", disse ele. Durante sua fala, pudemos perceber
que os problemas aos quais ele se referia trazem a ur-
gência de pensarmos a educação a partir do paradigma
decolonial, que prega sobretudo o deslocamento do eu-
rocentrismo, a partir da valorização de outras experiên-
cias de pensar e sentir o mundo, tanto ameríndias co-
mo africanas.
Buscando relações com nosso projeto de 2018 Da Ca-
beça aos Pés: que Histórias o Corpo Conta?, Simas ar-
ticulou reflexões muito instigantes sobre a centralidade
do colonialismo na nossa história e no nosso corpo e
de como este colonialismo – datado histórica e tempo-
ralmente - nos legou a colonialidade - a herança cultu-
ral atual que sempre busca a Europa como modelo sim-
bólico do que queremos atingir.
Então, fica a reflexão: como superar a hierarquização
dos saberes e considerar as diferentes tradições e sis-
temas de ideias que nos formam (europeia, ameríndia e
africana) como igualmente válidas?

Avisos EFII
Fortaleza de São João
As F6 terão uma aula-campo na Fortaleza de São

João, na Urca, no dia 15/8, quarta-feira. Sob a media-
ção do professor Gustavo, os estudantes terão a opor-
tunidade de conhecer uma construção de uso militar do
período colonial e pensar sobre a fundação da cidade
do Rio de Janeiro e os conflitos entre indígenas e euro-
peus nas disputas territoriais.

Colonialismo e Colonialidade
Parnaso e Von Martius
Em diálogo com o Instituto Moleque Mateiro, a equipe
de Ciências e Humanidades programou para as F7 u-
ma saída de campo ao Parque Nacional da Serra dos
Órgãos (Parnaso) para o dia 9/10, terça-feira. Trata-se
de uma proposta de trabalho integrado com vistas a co-
nhecer de perto o funcionamento e a importância do e-
cossistema de manguezal e compará-lo com a floresta
tropical do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Par-
naso), na subsede de Guapimirim.
Será uma oportunidade para reconhecer a biodiversida-
de da região, explorar o Museu de Von Martius e refletir
sobre as expedições científicas do século 19 pelo terri-
tório brasileiro.
O passeio de dia inteiro propiciará também a integração
entre as duas turmas. A confirmação do passeio, os
procedimentos de inscrição e o pagamento, bem como
outras informações, serão encaminhados por e-mail e
pelos estudantes, para avaliação das famílias.

Ensino Médio
Atenção, pais e alunos das F9!

Colégio de Aplicação da UFRJ
As pré-inscrições para o concurso de admissão ao En-
sino Médio estarão abertas no período de 3 a 16/8, de-
vendo ser efetuadas exclusivamente via Internet pelo
responsável do candidato.
Para obter mais informações sobre a inscrição, aces-
sem o edital (link para o edital) e o site (link para o si-
te).

Colégio Pedro II
As informações relativas a período de inscrições, pro-
cedimentos, critérios, documentação, confirmação das
datas de realização das provas e afins serão disponibili-
zadas através de edital, a ser divulgado a partir do mês
de agosto no site da Instituição: (link para o site).

Escola Parque
A Escola Parque convida nossos alunos para uma ma-
nhã e uma tarde, no contraturno, de convivência no En-
sino Médio, no dia 9/8, quinta-feira. O transporte será o-
ferecido pela Escola Parque.
A F9T sairá da Sá Pereira às 7h30 e retornará por volta
das 12h30. No dia, os alunos terão um intervalo de 50
minutos para almoço antes do início do turno.
A F9M sairá da Sá Pereira no final do turno da manhã e
retornará por volta das 18h. A Escola Parque oferecerá
almoço. Lembramos que apenas os alunos que têm au-
torização poderão sair sozinhos da escola.
Informações para ingresso em 2019: (link para o site).

Sobre as Turmas
Caminhadas Coreografadas
Nas aulas de Dança do Fundamental II, começamos o
semestre aquecendo e alongando nossos corpos, aten-
tos às mudanças que essa proposta traz. Ao final dos
exercícios, tivemos uma breve conversa sobre a impor-
tância do alongamento para nossa musculatura e sobre
os benefícios que pudemos vivenciar na aula.
Em seguida, nos organizamos em filas para experimen-
tar diferentes caminhadas coreografadas, trabalhando
ritmo, lateralidade, memória e ampliando nosso voca-
bulário corporal.

Caminhadas Coreografadas

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 Estrada, 41, das 9h às 18h. Vale
a pena conferir!

Festival Carioca dos Livros
Neste final de semana, entre os dias 3 e 5 de agosto, o-
correrá o I Festival Carioca dos Livros no Galpão do
Rio (Avenida Professor Pereira Reis, número 76, Santo
Cristo). Durante os três dias, além de editoras ofere-
cendo descontos, sebos com livros fora de catálogo e
raridades, lançamentos, bate-papo com autores e ativi-
dades culturais, o festival terá cervejarias artesanais e
muita comida boa. Para outras informações, acessem
este link.

Flup Pensa
Cofundador de um dos saraus mais famosos de São
Paulo, o Cooperifa, o poeta Sérgio Vaz e sua poesia
marginal desembarcarão neste sábado, dia 4/8, na
FLUP Pensa (ciclo de formação de poetas da Festa Li-
terária das Periferias), às 14h, no Museu da Escravidão
e da Liberdade, na Rua Pedro Ernesto, 80 - Gamboa.

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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