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Para Todos
Reuniões de Avaliação
O prazo para o envio do formulário preenchido vai até 12/11, próxima se-
gunda-feira.
O questionário é composto de algumas perguntas de múltipla escolha e a-
penas três dissertativas (críticas, elogios e sugestões), que são opcionais.
Se você ainda não respondeu ao questionário de avaliação, não deixe de
participar! Esse retorno é muito importante para repensarmos a escola,
planejarmos o novo ano, buscando mudanças e adaptações que possam
melhor atender às demandas das famílias e de nossos alunos. Contamos
com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).

As reuniões de avaliação, que têm como ponto de partida o resultado des-
sa enquete, serão nas seguintes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.

Escola sem Partido
Tema em discussão nas escolas, universidades e no novo governo, o pro-
grama Escola sem Partido será o assunto do próximo Papo Aberto da Es-
cola Sá Pereira. No dia 21/11, quarta-feira, às 18h30, no salão da sede da
Capistrano de Abreu, receberemos a professora e historiadora Fernanda
Moura para conversar sobre os conflitos políticos, ideológicos, culturais e
pedagógicos entre o programa Escola sem Partido e a Educação Demo-
crática. A convidada é mestra em Ensino de História pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, especialista em Gênero e Sexualidade pela U-
niversidade do Estado do Rio de Janeiro e integrante do coletivo Profes-
sores contra o Escola sem Partido e do Movimento Educação Democráti-
ca.
Link para Inscrições

Feriadão
Nas próximas semanas teremos feriados e recessos. Vai ser um tempinho
bom para todos descansarem e voltarem recarregados para os últimos
compromissos do ano. Ainda temos pela frente muito estudo, ensaios e
festas. De quinta-feira, 15/11, a terça-feira, 20/11, não funcionaremos.

Festa de Encerramento
É tradição em nossa escola encerrarmos o ano com uma grande festa in-
tegrando as turmas, famílias e professores. O tema dos espetáculos bus-
ca dar visibilidade ao Projeto Institucional, criando uma teia dos assuntos
estudados em cada segmento. É um momento de culminância e concreti-
zação desse trabalho feito a tantas mãos.
Já definimos os dias e turnos das festas. Precisamos de um pouco mais
de tempo para cronometrar os ensaios e termos uma noção mais precisa
da duração de cada espetáculo para definirmos os horários de cada ses-
são. Mas para que vocês possam ir se organizando, seguem algumas in-
formações:
15/12 (sáb) - Manhã - Fundamental II e Formatura das F9.
15/12 (sáb) - Tarde - Fundamental I.
16/12 (dom) - Manhã - Pereira.
16/12 (dom) - Tarde - Pereirinha.
A Sala Baden Powell, como nos anos anteriores, será o espaço que vai
nos acolher. Lá já fizemos muitos amigos e nos sentimos em casa.

Avisos EFII
Ensaio Geral 
A experiência de ensaiar as apresentações de final de ano no palco onde

elas acontecerão é fundamental para a segurança de nossos alunos em
relação aos deslocamentos no espaço, especialmente para os estreantes.
Por isso, precisamos contar com a colaboração dos pais, na alteração da
rotina necessária para que os ensaios aconteçam. A presença de todos é
fundamental para o sucesso e a gratificação do grupo.
Nesses dias, a entrada e a saída serão na portaria da Sala Baden Powell,
Av. N. S. de Copacabana, 360.
Fundamental I (F2 a F5)
11/12 (ter)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Fundamental II (F6 a F9)
12/12 (qua)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Pedimos que os alunos levem apenas o lanche, tanto o sólido como o lí-
quido, em embalagens individuais e descartáveis. Autorizações para mu-
dança de responsável na hora da saída devem ser avisadas à Secretaria
até a véspera do ensaio.

Feira Moderna 2018
No dia 24/11, sábado, será a nossa grande festa do conhecimento - a Fei-
ra Moderna do Fundamental II. A exemplo de 2017, os trabalhos de Ciên-
cias e Humanidades serão organizados em salas temáticas. Recomenda-
mos pegar o livreto de programação da Feira para localizar os trabalhos e
as salas. Teremos exposições de fotografias e trabalhos de Língua Portu-
guesa, Língua Inglesa e Matemática. Aproveitem também a sala Museu
Nacional Vive! e o Festival de Curtas, com a exibição dos filmes produzi-
dos pelas F9. Pedimos que os alunos cheguem 15 minutos antes para ar-
rumar o espaço, conforme os horários abaixo:
Turmas da Manhã - das 9h às 10h30.
Turmas da Tarde - das 11h às 12h30.

Passeio das F5 e F6 Adiado
O passeio das F5 e F6 ao Clube dos Macacos foi adiado para 26/11, se-
gunda-feira. Nossas F5 já estão com um pé lá e outro cá, quase no Sexto
Ano. Nada melhor do que as F6, que conviverão com eles até as F9, para
fazer as honras da casa. Vamos torcer por um dia de sol e calor para cur-
tir e fazer novos amigos.

Sobre as Turmas
Parnaso
Nossa última saída de campo com as F7 foi para o manguezal da APA
Guapimirim e para a Floresta do Parnaso, ambas Unidades de Conserva-
ção administradas pelo ICMBIO, e tiveram como um dos propósitos apoiar
a conservação da biodiversidade partindo do lema "conhecer para preser-
var". Relacionando a experiência com o eixo de estudos de Ciências e
Humanidades - as expedições científicas no Iluminismo -, os alunos pude-
ram encarnar expedicionários mirins e conhecer dois ecossistemas do
bioma Mata Atlântica: o manguezal e a mata.
Conhecemos a história da APA Guapimirim através de Malafaia e Men-
donça, pescadores e líderes comunitários. Assistimos a uma palestra e,
depois, embarcamos e conhecemos o maior e mais conservado mangue-
zal do estado do Rio de Janeiro. Observamos as características desse e-
cossistema, discutimos a importância de sua preservação e coletamos
material biológico com Paula, botânica do Jardim Botânico convidada. Por
fim, desaguamos na baía de Guanabara, em um cenário privilegiado, on-
de conhecemos um método tradicional de pesca: o curral de peixes. Entre
uma expedição e outra, almoçamos na serra.
A segunda parte do campo começou com uma visita ao Museu Von Mar-

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2
https://www.sympla.com.br/escola-sem-partido-e-educacao-democratica__400331


tius, onde entendemos a importância desse naturalista. Com seu olhar pa-
ra a biodiversidade, Von Martius propôs um mapa do país e suas paisa-
gens.
Relaxamos num poço cristalino e gelado, típico da Mata Atlântica, depois
fizemos uma trilha curta com paradas para mais coletas com a tesoura
podão.
Para finalizar, foram feitas exsicatas do material biológico coletado para i-
dentificação das espécies, que serão apresentadas na escola depois da
Feira Moderna.
Foi um dia para os estudantes se aproximarem da rotina de um expedicio-
nário.

Parnaso

Ângulos e Geometria
Iniciamos as discussões de Geometria nas F8 com um questionamento
sobre a definição de ângulo. Um conceito que todos sabiam o que repre-
sentava, mas tivemos dificuldade em explicar. Em conjunto, construindo,
desconstruindo e reconstruindo, chegamos a uma definição. Comparamos
com definições de dicionários e internet, no afã de complementar a nossa.
Mas foram tantas as nossas minúcias, que não encontramos uma explica-
ção tão precisa quanto a da turma.
Após sabermos o que era um ângulo, partimos para posições relativas de
retas. Percebemos que em um feixe de paralelas há ângulos congruentes
e ângulos suplementares. A observação e a visão espacial começaram a
ganhar importância. Muitos casos foram estudados para reforçar esses
conceitos, tão importantes para o estudo de triângulos e de polígonos,
que viria a seguir.

Reflexões sobre a Ditadura
Finalizando as sequência de aulas abordando a Ditadura Militar, as F9 de-
senvolveram reflexões sobre os diversos temas pesquisados em sala e
discutidos nos encontros com convidados.
Trouxeram questionamentos, reflexões e angústias relacionadas ao tema
e também à forma como ele reaparece em nossa sociedade atualmente.
Tivemos vários formatos: instalações, livro de relatos, cartazes, dança... E
o diálogo da memória com o esquecimento ressaltou a atualidade da dis-
cussão.

Seno ou Não Seno, Eis a Questão
Fizemos um experimento com as F9: construir triângulos retângulos que
tinham um dos ângulos de 30º. Foram triângulos de diversos tamanhos.
Observamos que havia uma relação entre seus lados - o que não era uma
constatação inédita, pois os triângulos eram semelhantes. Após alguns di-
as de estudo e conversações, apresentamos os nomes usualmente temi-
dos: seno, cosseno e tangente. Já entendíamos que eram apenas deno-
minações para relações entre lados de triângulos retângulos.
Primeiramente entendemos as relações e posteriormente percebemos
que havia necessidade prática de abreviar a linguagem que estávamos u-
tilizando. Desta forma, esses nomes simplificadores surgiram, sem ruptu-
ras. O que parecia uma matéria nova era apenas uma forma de olhar.

Reflexões sobre a Ditadura

Aniversários
De 10 a 23 de Novembro
10 Nuno Gomes Paulo Corrêa  F2M 
10 Lara Luzia Villela de Oliveira  TFT 
10 Antonia Lima Martinez  TFT 
11 Alice Pinho Leite Monteiro  TFT 
13 Pamela Acatauassu Martins  PRO 
13 Stella Stopazzolli Randolph  F3T 
13 Rejane da Silva Xavier  AUX 
14 Mila Sá de Oliveira  F4M 
14 Bernardo Fortes Piquet Pessôa  F9T 
14 Pedro Futura Andrade de Oliveira  F6T 
14 Joaquim Giacomini Simões  F8M 
15 Pedro Viegas Santangelo  F3T 
16 Elionara Bernardo dos Santos  AUX 
17 Vitor Manoel de Carvalho  PRO 
18 Guilherme Queiróz Garschagen  TET 
18 Janaína Casaccia Brito  F9T 
19 Júlia Ramos Gallotti Póvoa  F6T 
19 Vicente Cunha de Araújo Pinheiro  F2M 
20 Paulo Roberto de Almeida  AUX 
20 Flora Lis Viveiros de Castro Diniz  F7M 
21 Luna Gonçalves Dias  F8T 
21 Emilia Benevides Picallo  TET 
23 Anna Beatriz Gaudencio Santiago  AUX 
23 Ravi Gribel Mansur Igreja  F5M 
23 Martina Felner Carvalho  F1AT 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

