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Para Todos
Reuniões de Avaliação
O prazo para o envio do formulário preenchido vai
até 12/11, próxima segunda-feira.
O questionário é composto de algumas perguntas
de múltipla escolha e apenas 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, pla-
nejarmos o novo ano, buscando mudanças e a-
daptações que possam melhor atender às de-
mandas das famílias e de nossos alunos. Conta-
mos com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).

As reuniões de avaliação, que têm como ponto de
partida o resultado dessa enquete, serão nas se-
guintes 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 programa Escola sem Partido
será o assunto do próximo Papo Aberto da Esco-
la Sá Pereira. No dia 21/11, quarta-feira, às
18h30, no salão da sede da Capistrano de Abreu,
receberemos a professora e historiadora Fernan-
da Moura para conversar sobre os conflitos políti-
cos, ideológicos, culturais e pedagógicos entre o
programa Escola sem Partido e a Educação De-
mocrática. A convidada é mestra em Ensino de
História pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, especialista em Gênero e Sexualidade pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e inte-
grante do coletivo Professores contra o Escola
sem Partido e do Movimento Educação Democrá-
tica.
Link para Inscrições

Feriadão
Nas próximas semanas teremos feriados e reces-
sos. Vai ser um tempinho bom para todos des-
cansarem e voltarem recarregados para os últi-
mos compromissos do ano. Ainda temos pela
frente muito estudo, ensaios e festas. De quinta-
-feira, 15/11, a terça-feira, 20/11, não funcionare-
mos.

Festa de Encerramento
É tradição em nossa escola encerrarmos o ano
com uma grande festa integrando as turmas, fa-
mílias e professores. O tema dos espetáculos
busca dar visibilidade ao Projeto Institucional,
criando uma teia dos assuntos estudados em ca-
da segmento. É um momento de culminância e
concretização desse trabalho feito a tantas mãos.
Já definimos os dias e turnos das festas. Precisa-
mos de um pouco mais de tempo para cronome-
trar os ensaios e termos uma noção mais precisa
da duração de cada espetáculo para definirmos
os horários de cada sessão. Mas para que vocês
possam ir se organizando, seguem algumas infor-

mações:
15/12 (sáb) - Manhã - Fundamental II e Formatu-
ra 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 Pereirinha
Figurino para Encerramento
Para que todos possam se organizar com antece-
dência, estamos enviando pelas agendas etique-
tas com sugestões de figurino para serem usadas
na Festa de Encerramento da Pereirinha. A ideia
é que as famílias possam improvisar fantasias
confortáveis, criativas e diferentes umas das ou-
tras.

Passeios Boca e Umbigo
As Turmas da Boca e do Umbigo irão ao Museu
Nacional de Belas Artes no dia 27/11, terça-feira.
O lanche será normal.

Sobre as Turmas
Água, Cores e Matemática
Brincar com materiais naturais possibilitou muitas
descobertas para a Turma do Corpo. Encerrando
nossas pesquisas sobre os elementos explora-
dos, repetimos a atividade de colorir a água em
garrafas. Dessa vez, cada criança pôde escolher
a cor que utilizaria em sua garrafa.
Aproveitamos para trabalhar conceitos matemáti-
cos categorizando-as por cores, contando as gar-
rafas e as crianças na turma.
Observamos também a diferença entre os volu-
mes de água nas garrafas, pontuando as noções
de mais cheia, mais vazia. Depois, fomos acres-
centando e observando as quantidades de água
necessárias para igualar os volumes.

Água, Cores e Matemática

Finalização do Projeto
Em processo de finalização do projeto de pesqui-
sa da Turma do Pé, as crianças relembraram as
atividades realizadas ao longo do semestre, com
a leitura do nosso blocão. Resgatamos nossas
pesquisas e percebemos o quanto o semestre ha-
via sido rico e proveitoso, permeado de aprendi-

zagens, experiências e muitas brincadeiras.
Para encerrar nossas atividades com os elemen-
tos da natureza, observamos uma vela acesa na
sala de artes. Atentas, as crianças apreciaram o
movimento da chama e suas cores. Cantamos
Fogo Apressado, de Ana Maria Moura, e
Parabéns pra Você para, em seguida, soprarmos
a vela, o momento aguardado por todos!
Fizemos um desenho com giz de cera derretido
na vela. E as crianças diziam: "Não pode chegar
o dedinho perto do fogo porque queima!"
Todas ficaram encantadas com a transformação
do giz de cera e se envolveram bastante com a a-
tividade. Os resultados deste e de outros traba-
lhos realizados ao longo do semestre estarão ex-
postos nos murais do pátio da frente na semana
que vem.
Não deixem de apreciar, na companhia das crian-
ças. Elas elas terão muito prazer em compartilhar
com suas famílias.

Finalização do Projeto

Basquiat 
A Turma da Careta conheceu um pouco da vida e
da obra de Jean-Michael Basquiat. Trouxemos i-
magens de suas pinturas para as crianças obser-
varem e explorarem detalhes e traços marcantes.
Percebemos determinadas técnicas em diferentes
obras: colagem, desenho, tinta spray, esta última
utilizada também nos grafites de rua, já pesquisa-
dos pela turma.
As crianças vibraram ao reconhecer e identificar
as características corporais dos personagens dra-
gão, cachorro e super-herói Flash.
Conhecemos A Vida Não me Assusta, de Maya
Angelou, livro que tem pinturas de Basquiat como
ilustrações. Foi uma delícia, também, escutar es-
se poema tão delicado.
Por fim, aproveitamos o interesse do grupo pela
escrita e brincamos de forca. As crianças se arris-
caram a identificar letras, recitaram o alfabeto e fi-
zeram associações com os nomes dos amigos.
Em meio às brincadeiras, fomos descobrindo a
palavra misteriosa: Basquiat! Esse artista que
tanto animou nossa semana, e que tivemos o pra-
zer de visitar em nosso passeio ao CCBB.

Grafite e Matemática
A Turma da Boca experimentou diferentes possi-
bilidades artísticas inspiradas no grafite. As crian-
ças aguçaram a criatividade explorando diversos
materiais, técnicas, suportes e artistas do gênero.
Inspirados nos murais 360 graus feitos, em to-

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


néis, por Gustavo e Otávio Pandolfo - Os Gême-
os -, os pequenos se empenharam em um traba-
lho tridimensional, pintando bonecos em rolinhos
de papel higiênico. Desenharam os rostos com
nanquim e cotonete, atentos aos detalhes e des-
tacando características importantes, como as so-
brancelhas alinhadas, os olhos redondinhos, o
nariz largo e o tamanho da boca.
Depois, tornaram-se verdadeiras grafiteiras borri-
fando folhas na vertical e percebendo os efeitos.
E desenharam os próprios corpos com movimen-
tos marcantes do hip hop, para colar por cima.
Envolvidas com a obras de Basquiat, fizeram uma
releitura de seus trabalhos utilizando as mesmas
técnicas do artista: tinta no papel, colagem com
fotografia e intervenções com jornais picados, de-
senhos e tinta borrifada.
Na direção do pensamento matemático, a turma
foi desafiada em um quebra-cabeça produzido
com a fotografia do Basquiat. Uma diversão só!

Grafite e Matemática

Basquiat
Apreciando Obras de Arte
O universo do Sítio do Picapau Amarelo e a litera-
tura infantil continuam encantando a Turma da
Cambalhota. E quem resolveu aparecer na escola
foi o bagunceiro Saci.
Conversamos sobre suas características físicas,
apreciamos O Saci, de Tarsila do Amaral, e surgi-
ram muitas observações e interpretações:
"Ele estava numa perna só, pulando na água. A
Tarsila viu ele, achou lindo e quis desenhar."
(Max)
"Ele está pulando e fazendo bagunça." (Tomás)
"Ele está parado, não está pulando." (Rafaela)
"Eu acho que ele está dançando com o dente pra
fora. E ele está bravo, porque o braço está assim
aberto." (Marina)
"Ele vem dar um abraço na gente!" (Miguel A.)
Depois de muita conversa, mãos à obra! Com en-
volvimento, as crianças fizeram um desenho de
observação inspirado na obra de Tarsila. O resul-
tado estará na nossa exposição de artes, na se-
mana do dia 11/12. Venham conferir! As crianças
terão enorme prazer em compartilhar com suas
famílias.

Lemos A Vida Não me Assusta, de Maya Ange-
lou, cujas ilustrações são pinturas de Basquiat, a-
preciamos trabalhos dele e conhecemos um pou-
co mais de sua história. As crianças identificaram
partes do nosso corpo e até personagens do nos-
so folclore.

Apreciando Obras de Arte

Jogo de Dados
Os jogos têm atraído as crianças da Turma do
Umbigo. Dominó, bingo e memória são os que
mais chamam a atenção do grupo. Então, apre-
sentamos o Jogo de Dados. A turma foi desafiada
a preencher lacunas de cartelas com números
sorteados nos dados.
Procuramos estimular o pensamento numérico e
a criação de estratégias próprias, e também valo-
rizar as hipóteses das crianças, levantadas por si-
tuações-problema relacionadas com quantidades.

Jogo de Dados

Dança e Música
Construção de Coreografias
Nas aulas de Dança, conhecemos o enredo e os
personagens da história que será contada em
nossa Festa de Encerramento.
Ao som das músicas, as crianças foram desafia-
das a se movimentar pelo espaço do salão. Entre
giros, mudanças de direção e níveis de movimen-
to, cada turma vem se empenhando na constru-
ção da coreografia que apresentará.

Corpo na Natureza
Com o projeto ligado ao corpo na natureza, explo-
ramos os quatro elementos e o repertório que fala
dos nossos elementais. As crianças curtiram tam-
bém temas de brincadeiras de roda tradicionais,
como Atirei o Pau no Gato e as canções Dona Ár-
vore, de Bia Bedran, e Bolinha Pequenininha.
Ambas cantam a trajetória de uma semente até
se transformar em árvore.
As árvores, assim como nós, têm tronco; seus ga-
lhos e gravetos são como braços e dedos; suas
raízes são como pernas e pés... Não é que vege-
tais e humanos são cheios de analogias?!

Boneca Gente
O universo de Monteiro Lobato continua nos ins-
pirando. Quem somos, o mundo em que vivemos,
a realidade científica, o imaginário popular, tudo
merece e admite diferentes entendimentos e in-
terpretações quando nos deparamos com perso-
nagens fantásticos como o Saci, o Curupira, a
Cuca, o Visconde e a Emília, suas características
e suas histórias.
Cantamos Sítio do Picapau Amarelo e Emília. Es-
ta canção descreve o surgimento da personagem,
feita com retalhos da caixa de costura da Tia
Nastácia, à imagem e semelhança do ser huma-
no: "Nos primeiros momentos de vida / Era meio
desengonçada / Ficar em pé não podia / Caia,
não conseguia nada..."
Mas a criatura supera o criador, e a boneca se
torna esperta e única.
As crianças adoram fazer a dramatização, imitan-
do o surgimento da boneca de dentro da caixa e
ganhando a amplidão dos movimentos, numa far-
ra corporal.

De Todos
A Zeropeia
Paula Novaes, avó da Alice (TAM) e do Vicente
Mófreita Vernot (TFM), convida para sua apresen-
tação na Biblioteca Machado de Assis, em Bota-
fogo, com a história mais famosa do sociólogo
Herbert de Souza - A Zeropeia. Amanhã, sábado,
10/11 às 10h. Entrada franca.

Na Corda Bamba na Travessa
Na Corda Bamba (www.nacordabamba.com) é
um blog de curadoria em Literatura Infantil. Neste
sábado, 10/11, Isabella, professora da F4T e au-
tora do blog, estará na Livraria da Travessa de
Botafogo ajudando crianças e adultos na escolha
dos livros infantis. O evento acontecerá das 11h
às 13h e, com uma boa conversa, a Bella vai tra-
zer dicas bacanas de livros para todas as idades.
Apareçam!

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 
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