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Para Todos
Questionário de Avaliação
Todos os anos contamos com a avaliação de
vocês para repensar a escola. Sugestões e
críticas são fundamentais para que possamos
traçar novos rumos, aperfeiçoando estratégias
para melhorar o atendimento aos alunos e às
famílias. Contamos com sua participação res-
pondendo ao Questionário de Avaliação
(link).
O prazo para o envio do formulário vai até
12/11, segunda-feira.
As reuniões de avaliação serão nas seguintes
datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg)
Fundamental I e II - 27/11 (ter)

Matrícula de Alunos Novos
O período de prioridade de atendimento aos
que nos visitaram interessados em vagas na
Educação Infantil terminou na semana passa-
da, em 11/10. A partir desta semana começa-
mos a atender por ordem de chegada, de a-
cordo com a disponibilidade para cada faixa e-
tária e turma, das 9h às 11h30 e das 14h às
16h30.
Para as turmas de Ensino Fundamental, o pe-
ríodo de matrículas será de 24 a 26/10, depois
de divulgados os resultados do processo de a-
valiação e convivência, realizado nesta sema-
na, de 16 a 19/10. Para mais informações, en-
tre em contato por telefone com a Secretaria:
2538-3231.

Papo Aberto 4
Dando continuidade ao Ciclo Papo Aberto, que
comemora os 70 anos da Sá Pereira, recebe-
remos Inês Delorme e Angela Borba, doutoras
e professoras da UERJ e UFF respectivamen-
te, para lançar um olhar para os pequeninos
da Educação Infantil com o tema Educar com
Liberdade não É Educar sem Limites.
Cuidados, proteção e segurança em relação
às crianças não podem impedi-las de brincar
livremente, experimentar, inventar, descobrir e
tomar certas iniciativas. Ao mesmo tempo, a
ausência de contornos educativos e a desa-
tenção, em casa ou na escola, desfavorecem
um desenvolvimento pleno e feliz. A medida
do cuidado dos adultos é uma equação que
envolve muitos elementos, varia nas diferentes
famílias e pode, em algum momento, ser con-
fundida com amor e carinho.
Vamos conversar sobre tudo isso?
Dia 25/10, quinta-feira, às 18h30, no Auditório
da Pequena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa,
4.866, Lagoa.
Mas atenção: as vagas são limitadas!
Link para inscrição

Papo Aberto 4

Avisos EFI
Feira Moderna
No dia 27/10, sábado, faremos a Feira Moder-
na do Fundamental I. As crianças partilharão
com as famílias e os amigos de outras turmas
um pouco do que estudaram e pesquisaram
ao longo do ano. As turmas estão em ritmo de
produção total com os estudos e preparativos
para a Feira.
As F2 vão apresentar os sistemas estudados
no projeto O que Há por Dentro? O Corpo e
seus Movimentos. Na F3, os estudos sobre a
água e o sistema digestório serão o foco do
projeto O Corpo e Arte Popular. As F4 compar-
tilharão as descobertas sobre a cabeça, o sis-
tema nervoso e os sentidos. As F5 vão apre-
sentar os estudos sobre a pele e as memórias
corporais. As turmas vão expor também produ-
ções em inglês relacionadas aos projetos.
F2M, F3M, F4M e F5M - das 9h às 10h.
F2T, F3T, F4T e F5T - das 10h30 às 11h30.
As crianças devem chegar com 15 minutos de
antecedência. Não percam!

Radionovela das F4
Nas reuniões de pais das F4, ao saberem da
radionovela com o conto árabe O Tapete, a
Luneta e o Damasco, trabalho feito nas aulas
de Teatro em parceria com as aulas de Músi-
ca, os pais ficaram desejosos de assistir.
Organizamos, então, uma sessão especial no
dia 30/10, terça-feira. F4M às 7h30 e F4T às
16h40.
Pedimos que os responsáveis cheguem pontu-
almente.

Encontro de Corais
Planejamos uma nova apresentação dos nos-
sos coralistas para o próximo mês. Além de
ser um prazer e uma alegria, é muito importan-
te conhecer e cantar com outros corais para
que nossas crianças criem diferentes referên-
cias.
Em parceria com o Colégio Zaccaria e o Colé-

gio São Vicente de Paulo, planejamos um en-
contro de corais que ocorrerá no dia 7/11, às
18h30, no auditório do Colégio Zaccaria, Rua
do Catete, 113, próximo à estação Catete do
metrô.
As famílias deverão nos encontrar diretamente
no local da apresentação. Os alunos deverão
estar uniformizados e levar a flauta doce. Os
que forem de carona com colegas devem dei-
xar na escola a autorização da saída.
Contamos com a colaboração e parceria de
vocês em mais este evento!

Sobre as Turmas
Raven
As F2 mergulharam na mitologia e no folclore
das primeiras nações norte-americanas, a No-
roeste do Pacífico, com o conto Raven: A
Trickster Tale from the Pacific Northwest.
A história do corvo que traz a luz do Sol e da
Lua foi a primeira de uma série ligada à temáti-
ca do corpo desse animal e à metamorfose.
Estamos explorando a compreensão das histó-
rias através de contação, ficha, leitura coletiva
e vídeos.
Fizemos uma pausa na abordagem desse uni-
verso encantador para que as crianças prepa-
rassem, com muito carinho, sua primeira parti-
cipação na Feira Moderna. Um momento muito
especial de crescimento, amadurecimento e
cooperação para a elaboração e confecção do
trabalho.

Raven

Sistema Imunológico
Márcio Nehab, pai da Mariana (F2M), veio nos
fazer uma visita e explicar uma parte importan-
tíssima da evolução do ser humano: o sistema
imunológico.
Tivemos uma manhã no laboratório de Ciên-
cias, onde vimos que bactérias e vírus estão
por toda parte. Ele nos explicou a importância
das vacinas e como elas agem; assistimos a
um vídeo no qual os macrófagos captam os ví-
rus e os destroem, atuando na proteção contra
os elementos estranhos que podem entrar no
nosso corpo.
A turma foi entendendo que, quando estamos
gripados, a febre, os enjoos e os espirros são
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sinais que o nosso corpo dá, indicando que
não estamos bem.
No final da visita, os alunos já estavam mais
conscientes dos pequenos cuidados diários
que precisam ter para se proteger de bactérias
e vírus.
Obrigada, Márcio, pela visita tão importante e
rica de conhecimentos para nossos estudos.

Sistema Imunológico

Estreia na Feira Moderna
As turmas estão animadas e empenhadas nas
produções para a Feira Moderna. É o primeiro
ano em que participam e estamos guardando
várias surpresas para essa estreia.
As crianças estão crescendo e mostrando sua
capacidade de trabalhar em grupo e se com-
prometer com atividades mais elaboradas. Pa-
rabéns pela dedicação, F2!

Revisitar Estudos
As crianças das F3 estão retornando aos tex-
tos produzidos no caderno de Projeto, relem-
brando os temas pesquisados para, em pe-
quenos grupos, construírem o conteúdo da
Feira Moderna.
Essa revisão traz muitos benefícios: além de
rememorar, promove a ampliação e a articula-
ção dos conhecimentos a serem adquiridos.
Durante a leitura, as crianças levantam críticas
relevantes sobre a forma como o texto foi es-
crito e revisam detalhes na ortografia. É um
momento importante, que promove o cresci-
mento coletivo em muitas áreas.

Revisitar Estudos

Preparando a Feira Moderna 
As F4 estão a todo vapor criando, produzindo
e colorindo os trabalhos para a Feira Moderna
com muita dedicação. Os alunos foram dividi-
dos em grupos - cérebro, audição, olfato, pala-
dar, visão e emoções. Cada grupo está estu-
dando e construindo seu texto para explicar
para as famílias tudo que aprenderam ao lon-
go desse ano no projeto sobre a cabeça. A
Fantástica Fábrica de Chocolates fez tanto su-
cesso que também vai entrar nessa onda e fa-
zer parte da Feira.

Sonoplastia
Nas aulas de Música das F4, apresentamos o
universo da sonoplastia, descobrindo como
determinados sons de filmes foram gravados.
Ouvimos trechos de trilhas sonoras e conver-
samos sobre as emoções que elas despertam.
Em conjunto com as aulas de Teatro, prepara-
mos a sonoplastia da radionovela Tapete, Lu-
neta e Damasco, explorando os sons dos ins-
trumentos da sala de Música, imaginando o
ambiente sonoro, situações e sentimentos
descritos no conto.
Para nos familiarizar com a paisagem sonora
abordada, pesquisamos e ouvimos a progra-
mação de rádios do Iran, da Arábia Saudita e
do Uzbequistão, do site http://radio.garden.

Preparando a Feira Moderna
Para Ficar na Memória
Depois de estudar a pele, sua função e sua
estrutura, as F5 começaram a pensar sobre as
marcas e memórias corporais. Foi assim que
chegaram ao estudo da memória propriamente
dita. Para aprofundar as pesquisas e os estu-
dos, Henrique, professor de Ciências, veio nos
visitar. Nicolás e Miguel (F5M) relataram parte
do encontro:
"Nós, das F5, recebemos a visita do professor
de ciências Henrique. Assim que ele chegou,
falou que tinha um problema: tinha trazido cai-
xas prateadas e explicou que tinha esquecido
as chaves dele dentro de uma delas, mas es-
tavam fechadas e não sabia em qual delas es-
tava. A gente teve que adivinhar em qual esta-
va sem abrir. No final, a gente percebeu que a
história era uma brincadeira, mas para adivi-
nhar, usamos nossa memória dos sons e con-
seguimos descobrir só balançando as caixas e
ouvindo os barulhos."

Para Ficar na Memória

De Todos
Pra Bagunçar
O grupo Cria desconstrói as fronteiras entre as
músicas para crianças e para adultos em seu
novo disco Pra Bagunçar, que será lançado

em um show especial neste domingo, 21/10,
às 11h30, no Theatro Municipal do Rio de Ja-
neiro.
O trabalho convida o público a refletir sobre os
personagens clássicos da infância e ressignifi-
car suas histórias. Príncipes, princesas, vilões
e super-heróis são desconstruídos de forma
bem-humorada e descontraída.
O show passa ainda por temas delicados, co-
mo racismo e família, mas sem perder a leve-
za.
Ingressos a R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).
Não percam!

A Nau Catarineta
Sob a direção de Raimundo Nicioli, pianista do
nosso Coral, e Claudia Ernest Dias, os Flautis-
tas da Pro Arte e os Flautistas da Marambaia
apresentarão A Nau Catarineta, poema épico
português.
Será amanhã e domingo, 20 e 21/10, às 16h,
no Teatro do Centro Cultural Parque das Ruí-
nas, Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa.
Levem as crianças para navegar vestidas de
marinheiros!
Mais informações no evento do Facebook
(link).

Physical Thinking
Charles Whatson, pai da Jess (F4M) e da Sam
(F1M), resolveu estender o assunto que iniciou
na primeira edição do nosso Papo Aberto, pa-
ra uma palestra sobre a importância do corpo
em processos cognitivos, com imagens e tre-
chos de filmes impactantes.
A palestra, gratuita e aberta ao público, será
no dia 24/10, próxima quarta-feira, das 19h30
às 22h na EAV Parque Lage. Serão distribuí-
das senhas a partir das 18h30.
Cheguem cedo para garantir a participação!

FIL
A 16ª edição do Festival Internacional Inter-
câmbio de Linguagens - FIL está a todo vapor.
São várias atrações nacionais e internacionais,
no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto e
no Teatro Riachuelo.
Não percam!
Mais informações (link)
Programação completa (link)

Aniversários
De 20 a 26 de Outubro
20 Lucas Moreno Lopez Lannes Bianco  TBM 
20 Ugo Peruch Marques  F2T 
20 Bernardo Simões  TFT 
21 Benício Granato Alemany  TAT 
21 Joana Cotrim Ivar Carneiro  TBM 
21 Leila Buarque de Freitas  F3T 
22 Antonia Jabor Mello Rosa  F2M 
23 Lorenzo Bellizia  F6M 
23 Rafaela Paterno Castelo Bertolini  TCM 
24 Ana Claudia Lopes dos Reis  AUX 
25 Antonia Rubin Roly  F7T 
25 Beatriz de Matos Doria  AUX 
25 Mateus Cordeiro de Mello Ribeiro  F6M 
25 Rebeca Queiroz Viveiros de Castro  PRO 
25 Vicente Rubin Roly  F7T 
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