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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 deman-
das 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 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 Escola
Sá Pereira. No dia 21/11, quarta-feira, às 18h30,
no salão da sede da Capistrano de Abreu, recebe-
remos a professora e historiadora Fernanda Moura
para conversar sobre os conflitos políticos, ideoló-
gicos, culturais e pedagógicos entre o programa
Escola sem Partido e a Educação Democrática. A
convidada é mestra em Ensino de História pela U-
niversidade Federal do Rio de Janeiro, especialista
em Gênero e Sexualidade pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e integrante do coletivo
Professores contra o Escola sem Partido e do Mo-
vimento Educação Democrática.
Link para Inscrições

Feriadão
Nas próximas semanas teremos feriados e reces-
sos. Vai ser um tempinho bom para todos descan-
sarem 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 integrando as turmas, famí-
lias e professores. O tema dos espetáculos busca
dar visibilidade ao Projeto Institucional, criando u-
ma teia dos assuntos estudados em cada segmen-
to. 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 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 Pereira
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 con-
fortáveis, criativas e diferentes umas das outras.

Passeio
Na próxima semana, algumas turmas visitarão a
exposição Basquiat, no CCBB. O lanche será nor-
mal.
Turmas do Coração e da Barriga - 12/11 (seg)
Turmas do Amor e do Movimento - 14/11 (qua)

Sobre as Turmas
Caretas e Risadas
Para finalizar o projeto Nosso Corpo, Nossas His-
tórias, as crianças da Turma do Cérebro se inspi-
raram nas caretas dos Cabinhas para assustar os
amigos. Em roda, pensaram nos movimentos, ges-
tos e sons que poderiam fazer para deixar a brin-
cadeira ainda mais animada. Então, combinamos
mudar a voz, deixando-a mais grave, fazer barulho
com o corpo e andar em passos largos e lentos.
Com as máscaras, os pequenos percorreram toda
a escola, dando sustos e tirando boas risadas de
todos que encontravam.

Caretas e Risadas

Bolo de Cenoura
Para aquecer o coração e comemorar tantas a-
prendizagens ao longo de mais um projeto, a Tur-
ma da Pupila fez um saboroso bolo de cenoura. As
crianças identificaram os ingredientes necessários,
concentraram-se para acertar as medidas e execu-
taram corretamente as instruções da receita. Pu-
seram a mão na massa, quebrando ovos e colo-
cando os ingredientes no liquidificador e na tigela.
Todos se divertiram durante o processo e aguar-
daram ansiosamente nosso bolo ficar no ponto.
Vocês conseguem adivinhar que formato escolhe-

mos para ele? Ficou uma delícia!

Bolo de Cenoura

O Tesouro do Equilibrista
A Turma da Barriga recebeu uma carta de um E-
quilibrista secreto, que convidava as crianças para
uma caça ao tesouro. Caso encontrassem o tesou-
ro, teriam uma dica sobre o equilíbrio do corpo hu-
mano. Muito sabidas, elas logo desvendaram o
mistério e, juntas, escreveram uma carta, respon-
dendo ao Equilibrista:

"Caro Equilibrista,
Entendemos o que você queria dizer com as le-
tras. O tesouro era a palavra ouvido.
Nós lembramos do ensaio para a nossa festa de fi-
nal de ano, porque a bailarina fala que para se e-
quilibrar, tem uns cristais no ouvido: quando a gen-
te vira a cabeça para esquerda, os cristais vão pa-
ra a direita, e quando a gente vira a cabeça para a
direita, os cristais vão para a esquerda. Tem um lí-
quido dentro do saquinho dos cristais.
Mas a gente queria pedir mais dicas, para enten-
der melhor o que acontece no ouvido e se tem ou-
tras partes do corpo que são importantes para o e-
quilíbrio.
Obrigada!
Um abraço da Turma da Barriga - Os Equilibris-
tas."

O Tesouro do Equilibrista

É Ladrão de Boi!
As crianças da Turma do Esqueleto perceberam
que não são apenas os povos que pesquisamos
que pintam a pele.
"Algumas mulheres usam maquiagem para ir a u-
ma festa de casamento! Eu vou em uma, sabia?"
(Elis)
"O palhaço também pinta o rosto!" (Alice)
"Eu fui no circo e vi um palhaço, ele era muito en-

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


graçado!" (Clara)
"O Jean faz muita palhaçada, ele deve trabalhar
no circo!" (Tomaz)
"Eu acho que já tive uma festa de aniversário do
circo!" (Francisco)
E assim, o circo e o palhaço chegaram à turma. Vi-
mos o livro E o Palhaço o que É? de Guto Lima,
que mostra a história do palhaço através de ilus-
trações, e a meninada resolver contar essa histó-
ria.
"Respeitável público! Vai começar o espetáculo!
Fiquem de olhos abertos, desliguem os eletrôni-
cos, que o circo já vai começar!
1, 2, 3, buuumm! Explodiu o canhão que levou o
palhaço para bem longe. Ele caiu lá na pré-histó-
ria. Mas será que já existia palhaço lá? Logo de-
pois ele foi para Grécia e alegrou muita gente. Já
foi bobo da corte e divertiu reis e rainhas. Dançou,
brincou, fez muitas palhaçadas e até foi parar na
tela do computador! Mas esse palhaço estava so-
nhando! Quando acordou, correu pro circo e no
meio do picadeiro virou um equilibrista!" (Texto co-
letivo)
Nas aulas de Música, a alegria do circo contagia
as crianças: "ô raia o Sol, suspende a Lua, olha o
palhaço no meio da rua... E o palhaço o que é? É
ladrão de mulher! E o palhaço o que foi? Ladrão
de boi!"

É Ladrão de Boi!

Por Dentro do Ouvido
"Lá dentro tem o tímpano, que é uma pelinha.
Quando o som bate nessa pelinha, ela vibra."
"Tem osso chamado martelo, bigorna e estribo."
"Quando o tímpano vibra, ele bate no martelo, que
bate na bigorna, que bate no estribo, que vai num
túnel que tem forma de caracol e vai pro cérebro."
"Quando o som chega no cérebro, a gente desco-
bre que som é esse."
Depois de pesquisar tantas informações sobre co-
mo funciona o nosso ouvido, a Turma da Mão par-
ticipou de brincadeiras e atividades que explora-
ram a audição. Na sala de artes, experimentaram
pintar ao som de diferentes ritmos; no pátio, brin-
caram de Marco Polo e deveriam pegar um amigo
com os olhos vendados, localizando-o apenas pelo
som que fazia; no salão, participaram de um desa-
fio: desvendar sons produzidos pelo nosso corpo,
por objetos e pela natureza. O registro dessa ativi-
dade instigante foi feito em desenho ou escrita.

Por Dentro do Ouvido

Cicatriz e Memória
"A Turma da Pele leu a história A Cicatriz, de Ilan
Brenman, e descobriu que a cicatriz é uma marca
que fica no nosso corpo quando a gente se ma-
chuca. Mas só alguns machucados viram cicatriz.
Essa cicatriz vira uma memória muito importante e
a gente leva para a vida toda.
Depois da história, algumas crianças falaram so-
bre suas cicatrizes. Foram várias histórias interes-
santes e até engraçadas. E você, tem alguma ci-
catriz? Beijos e tchau! Turma da Pele"
(Texto coletivo)

Cicatriz e Memória

Gincana dos Sentidos
Para finalizar o projeto Superpoderes: os Sentidos,
as F1 estão fazendo uma gincana. Cada dia, as
turmas precisam cumprir uma tarefa relacionada a
algum sentido.
A primeira foi a experiência de criar um tipo de
massa de modelar sensorial. Em grupos, as crian-
ças receberam o desafio de ler a receita, colocar
os itens na medida certa e criar a própria massa.
Ingredientes com diferentes texturas proporciona-
ram a exploração tátil, vivenciada com muita brin-
cadeira. Cada criança levou para casa um pedaço
dessa produção.
A caça ao tesouro com trechos de poesias de Ce-
cília Meireles escondidos pelo pátio foi a tarefa em
que a visão teve que ser usada com muita sagaci-
dade.
A brincadeira Cão Farejador animou as crianças,
que tiveram que usar o olfato para adivinhar o que
estava escondido pela escola.
E agora? O que será que vai desafiar os sentidos
do paladar e da audição?

Mosquitoes and Ears
As F1 estão conhecendo mais uma encantadora
lenda dos povos do oeste da África: Why Mosqui-
toes Buzz in People's Ears, recontada por Verna
Aardema e ilustrada por Leo e Diane Dillon.
A história levou os alunos a refletir sobre quão im-
portante é a escuta em nossa relação com o outro.
Uma escuta descuidada pode levar a um baita mal
entendido!
As crianças se divertiram muito, também, com ver-
sões de chinese whispers, telefone sem fio em que
ouvidos mais atentos puderam ser desafiados com
palavras e frases em inglês. A confiança e a dispo-
nibilidade para a escuta foram fundamentais para
o sucesso da brincadeira. Animadas, ensaiam um
pequeno teatro de marionetes para o reconto.

Mosquitoes and Ears

Dança e Música
Mais Ioga
Depois de conhecer alguns ásanas, posturas da i-
oga, as turmas da Educação Infantil brincaram e
criaram duas narrativas com essas posturas.
Na próxima semana, vamos expor nos murais da
escola as fotos e histórias produzidas pelas crian-
ças. Vale a pena conferir!

Mais Ioga

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 Botafo-
go, com a história mais famosa do sociólogo Her-
bert de Souza - A Zeropeia. Amanhã, sábado,
10/11, às 10h. Entrada franca.

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

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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