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Para Todos
Reafirmando Valores
Em tempos de reflexão sobre o destino da nação, o futuro de nossas
crianças e jovens e da educação, queremos reafirmar nossos valores,
explicitados em nossa Proposta Pedagógica (link). São princípios
que norteiam nossas crenças e fazer pedagógico.
"Tomamos como referências éticas os valores proclamados na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos e na dos Direitos das Crian-
ças; a crença na democracia, na solidariedade e na fraternidade co-
mo valores universais; a busca da participação, da livre expressão e
do respeito mútuo; a necessidade da escuta cuidadosa e amorosa
das diferentes inquietações, necessidades, anseios e sonhos de cada
pessoa, grupo, povo ou nação; a certeza de que a paz política, social
e econômica é o único ambiente propício para o desenvolvimento hu-
mano."

Questionário de Avaliação
Se você ainda não respondeu ao questionário de avaliação, não deixe
de participar! Esse retorno é muito importante para repensarmos a es-
cola, planejarmos o novo ano, buscando mudanças e adaptações que
possam melhor atender às demandas das famílias e de nossos alu-
nos. O questionário é composto de algumas perguntas de múltipla es-
colha e apenas três dissertativas (críticas, elogios e sugestões), que
são opcionais. Contamos com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).
O prazo para o envio do formulário preenchido vai até 12/11, segun-
da-feira, para que possamos nos organizar para as reuniões de avali-
ação, que têm como ponto de partida o resultado dessa enquete. Se-
rão nas seguintes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.
Não deixe de participar!

Papo Aberto 4
Educar com liberdade não é educar sem limites. Esse foi o tema do
nosso quarto Papo Aberto. Na quinta-feira passada recebemos Inês
Delorme e Angela Borba para pensar sobre práticas educativas da
escola e da família que possam atender aos princípios de liberdade,
respeito e participação das crianças sem, contudo, abrir mão dos con-
tornos e limites necessários.
Vimos que um trabalho no qual a liberdade e a participação das crian-
ças são respeitadas e valorizadas não pode prescindir de referências
éticas claras, que estejam presentes, favorecendo a construção de u-
ma convivência harmônica com o outro e de uma autonomia moral.
Lembramos que a liberdade de expressão não pode ser confundida
com a ausência de limites e que a restrição pode ser motivadora e
terreno fértil para o processo de criação.
Ressaltamos a possibilidade de proporcionar um espaço rico de a-
prendizagens sem abrir mão da brincadeira como manifestação prin-
cipal da infância e ferramenta para compreensão do mundo.
Encerramos assim o ciclo de palestras comemorativo dos 70 anos de
nossa escola. Esperamos ter proporcionado momentos prazerosos de
reflexão e formação, tanto para nossa equipe de professores como
para os pais, que dividem conosco a tarefa de educar.

Avisos EFI
Sucata para F2
Encerra na próxima semana a chegada das sucatas para o projeto

Mercadinho, das F2. Aproveitem para juntar todas as que estão pela
casa e enviar para a gente até o final da semana.

Visita das F3 ao CCBB
As F3 vão conhecer a Galeria de Valores do CCBB. Essa visita ilustra
os estudos sobre o dinheiro, além de ajudar a compreender um pouco
da história da nossa economia, contada através de um acervo com
mais de duas mil peças. As crianças devem trazer lanche individual
com suco.
F3T - 7/10 (qua)
F3M - 8/10 (qui)

Encontro de Corais
Em parceria com o Colégio Zaccaria e o Colégio São Vicente de Pau-
lo, planejamos um encontro de corais que ocorrerá no dia 7/11, quar-
ta-feira, 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 apresenta-
ção, às 17h50, e os alunos deverão estar uniformizados e levar a flau-
ta doce.
Os alunos do turno da tarde que participarão do evento poderão sair
da escola mais cedo, às 17h, para dar tempo de fazer um lanche com
as famílias e chegar com tranquilidade ao local. Autorizações para
saída com responsáveis de seus colegas ou alterações dos responsá-
veis que pegarão as crianças na escola deverão ser informadas pelas
agendas ou na Secretaria.
Além de ser um prazer e uma alegria, é muito importante conhecer e
cantar com outros corais para que nossas crianças criem diferentes
referências. Contamos com a colaboração e parceria de vocês em
mais este evento!

Passeio das F5 com as F6
O novo segmento se aproxima e os alunos das F5 vão fazer um pas-
seio especial de integração com os alunos das F6, no dia 9/11, sexta-
-feira, no Clube dos Macacos. Será um dia de muitas brincadeiras, jo-
gos, piscina e conversas. Cada aluno deve levar roupa de banho, mu-
da de roupa, toalha, chinelo, repelente e protetor solar. O lanche será
coletivo.

Sobre as Turmas
Feira Moderna 2018
As famílias puderam apreciar muita ciência, arte e conhecimento na
Feira Moderna de 2018. As crianças apresentaram, felizes e muito sa-
bidas, um pouco do que aprenderam neste ano.
As F2 e F3 estrearam com muito sucesso!
Nas F2, o projeto O que Há por Dentro? O Corpo e Seus Movimentos
trouxe um estudo sobre os sistemas do corpo humano, a medicina e-
gípcia e os cientistas. Jogos, objetos e experimentos ajudaram a ilus-
trar as falas das crianças, que se apresentaram muito seguras.
Nas F3, O Corpo e a Arte Popular foram abordados através de pai-
néis, experimentos, histórias, sites, jogos e ricas informações sobre o
convívio do homem com a natureza, a cultura e a arte, além da impor-
tância da água e da alimentação para nossa vida.
As F4 compartilharam os estudos do projeto A Cabeça e Seus Misté-
rios, em que emoções, sentidos e razão protagonizaram os trabalhos,
as falas, os cartazes e os jogos.
Nas F5, os estudos do projeto A Pele: o de Dentro e o de Fora foram
representados com muita arte, cartazes e modelos científicos sobre o
maior órgão do corpo humano.
Os trabalhos de Inglês enriqueceram ainda mais nossa Feira, com
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cartazes, rimas, textos, móbiles e jogos.
O caminho percorrido pelas crianças na construção da Feira mostra a
maturidade e a consolidação de um trabalho intenso de pesquisa, que
foi produzido durante todo o ano com seus professores. Foi uma ma-
nhã de muitas descobertas científicas e aprendizagens.

Feira Moderna 2018

Mercadinho na F2
Depois de se apresentarem com tanta segurança e empolgação na
Feira Moderna, as crianças estão mergulhando nos preparativos des-
se novo projeto cheio de conhecimentos: o Mercadinho. Nosso evento
se aproxima e ainda temos muito trabalho pela frente!

Novos Projetos
As crianças das F3 estão muito contentes com o resultado da Feira
Moderna. O evento foi além das expectativas! As turmas saem desse
projeto mais unidas e autônomas para realizar novas propostas.
Entramos a semana focados na Feira Sá Pereira. Começaremos as
pesquisas sobre o universo comercial dos alimentos e o trajeto dos
produtos hortifrúti, do campo à mesa.
Recomendamos que as crianças participem um pouco mais das con-
versas e orçamentos sobre as compras dos alimentos que elas con-
somem em casa. Podem também trazer de casa encartes de merca-
do e notas de compra para ajudar nas nossas produções. Dessa ma-
neira poderão contribuir com vivências que enriquecerão nosso próxi-
mo estudo.

Feira Moderna  
O projeto A Cabeça e Seus Mistérios trouxe muitas experiências e co-
nhecimentos importantes para nossos pesquisadores. A preparação
para a Feira Moderna foi um um momento de recordar, produzir e
construir materiais para apresentar os estudos sobre o funcionamento
do sistema nervoso, dos sentidos, das emoções, e estimular o traba-
lho coletivo.
Depois de uma revisão dos temas trabalhados no caderno de Projeto,
os alunos levantaram os estudos do ano e escolheram o que poderia
ser apresentado na Feira. Em grupos, apontaram o que gostariam de
aprofundar, e assim os temas foram distribuídos ou sorteados. Feito
isso, mãos à obra!
O estudo de cada tema foi essencial e as crianças ficaram mais autô-
nomas e responsáveis na elaboração dos produtos apresentados.
A Fantástica Fábrica de Chocolates, que contagiou as crianças com
os seus aromas e sabores, não poderia ficar de fora desse trabalho,
gerando mais ideias mirabolantes.
Durante a preparação da Feira, as turmas dividiram-se entre a produ-
ção de desenhos, esquemas, painéis, fundos, textos e até de um e-
mocionário. O envolvimento com o próprio trabalho e com os dos co-
legas foi enorme, assim como a dedicação no aprofundamento dos
temas.
No dia da Feira, as famílias puderam apreciar muita ciência, arte, co-

nhecimento e literatura. Os alunos compartilharam suas pesquisas e
teve até uma maquete da Fábrica de Chocolates Willy Wonka.
Foi um sábado especial, em que as crianças apresentaram, seguras,
felizes e muito sabidas, um pouco do que aprenderam neste ano.

Dia D
No dia 31/10/1902 nascia, em Itabira, Minas Gerais, o poeta Carlos
Drummond de Andrade. Para comemorar essa data tão importante,
que chamamos de dia D, as F4 fizeram uma homenagem com leituras
de poemas pela escola.
Em grupos, os alunos escolheram os poemas, prepararam-se e colo-
riram o dia.
A invasão poética foi o maior sucesso: invasores e invadidos ficaram
muito satisfeitos.
Que os dias sejam sempre cheios de poesia!

Doce Reencontro com a Matemática
Depois da tão esperada Feira Moderna, as F5 retomaram suas roti-
nas e logo receberam um desafio matemático: as frações.
Na F5M, a partir de uma situação problema, as crianças refletiram em
grupos sobre o que seria menor que o inteiro: "as partes, os pedaços,
como os pedaços da pizza".
Pizza dividida em pedaços é matemática? Claro! Resolvendo o desa-
fio, as turmas chegaram a muitas conclusões: "se partirmos em mais
pedaços, os pedaços serão menores"; "se cortamos a pizza em doze
pedaços e comemos três, é a mesma coisa que partirmos em quatro
e comermos um".
Na F5T, as crianças pensaram sobre as frações a partir do sistema
monetário, fazendo relações entre os valores do dinheiro e suas res-
pectivas representações nas frações.
Quantas descobertas! No final da aula, um pedido misterioso. As
crianças deveriam trazer barras de chocolate na aula seguinte. E foi a
partir dessa gostosura que começaram a conhecer a tão esperada
fração. Meios, terços, quartos, foram termos conhecidos a partir dos
quadradinhos do chocolate que, sendo partido e analisado, tornou
nosso próximo conteúdo mais doce. "E tem tudo a ver com os peda-
ços da pizza...", disseram. A Matemática é mesmo deliciosa!

Aniversários
De 3 a 9 de Novembro
3 Isadora Maciel Netto  F3T 
3 Bernardo Dahmer Ferreira  F1BT 
4 Jose Flaksman Veloso  F4T 
5 Francisco Vianna Diaz  F4T 
5 Hugo Cardoso da Silva  AUX 
5 Aida Burnier da Silveira  AUX 
5 Lara Lage Moreno  F7M 
5 Mathias Kersten  F1AT 
5 Carolina Galvão Maia  F9T 
6 Patryck Esteves Motta  AUX 
7 Antonio Nery Abrantes  F9T 
7 Julia Bacellar Freudenfeld  F6T 
8 Miguel Galvão de Morais Perpétuo  F7T 
9 Alice Hoineff  F9M 
9 Antonio Oswaldo Cruz Penido Antunes  F2T 
9 Luiza Mafra Soares  F5M 
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