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Para Todos
Reuniões de Avaliação
As reuniões de avaliação, que têm como ponto de partida o resultado do
questionário de avaliação enviado para as famílias, serão nas seguintes
datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.
Atenção! As duas reuniões acontecerão no salão da sede da Capistrano
de Abreu, 29.

Festa de Encerramento
A pedido das famílias, estamos divulgando os horários das Festas de En-
cerramento. Mas avisamos que pequenos ajustes poderão acontecer, pois
ainda não conseguimos cronometrar a duração dos espetáculos para defi-
nir os tempos de intervalo e de cada sessão. 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.
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.

15/12 (sáb)
Fundamental II manhã - 9h
Fundamental II tarde - 11h
Formatura das F9 - 12h
Fundamental I manhã - 13h
Fundamental I tarde - 15h

16/12 (dom)
Pereira manhã - 9h
Pereira tarde - 10h30
Pereirinha - 14h

Educação Democrática
Em nossa quinta edição do Papo Aberto, dessa vez no salão da escola,
recebemos Fernanda Moura, mestra em Ensino de História pela UFRJ,
especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ e integrante do coletivo
Professores contra o Escola sem Partido e do Movimento Educação De-
mocrática, para nos informar, de maneira mais aprofundada, sobre o pro-
jeto Escola Sem Partido, que vem mobilizando pais e educadores compro-
metidos com uma educação crítica e de qualidade.
As questões são extremamente complexas, mas não restam dúvidas de
que o projeto pretende limitar a autonomia das escolas e dos professores
e censurar temas que nos parecem fundamentais para a formação geral
de nossos estudantes. Garantir os valores e princípios que norteiam a pro-
posta pedagógica de nossa escola vai exigir que a comunidade de pais e
professores esteja em permanente diálogo, disponível ao debate, mas
também unida em prol de um sonho: a construção de uma escola que pre-
para para a vida pessoas solidárias, que valorizam e respeitam as diferen-
ças, que lutam pela liberdade e pelos ideais democráticos.
Como disse nossa ex-professora Flávia Lobão, presente no debate, esses
encontros significam "atualizar interrogações, numa espécie de caleidos-
cópio de saberes, lutas e sonhos. Isso, afinal, é o que alimenta nossas es-
peranças em um projeto de escola não reducionista, um projeto de escola
que problematiza e reinventa; um projeto de escola que também seja a-
moroso. Em tempos de desinformação e obscurantismo, 'qual será o pa-
pel social da escola?' Estranhar olhares normalizadores pode já ser um
começo de caminho pra gente descobrir um antídoto contra a cegueira e a
produção da barbárie. Que essas horas de encontro possam durar em
nós!"
Agradecemos não apenas à Fernanda Moura, nossa palestrante, mas
também à Keila Grinberg, historiadora, nossa assessora do currículo de
Ciências e Humanidades, mãe da Carolina (F8T); à Mônica Waldhelm,

professora de Ciências e autora de livro didático criticado por ativistas do
projeto; e ao nosso coordenador PH; todos nos ajudaram a dinamizar o
debate, trazendo excelentes contribuições. Além, é claro, daqueles que
compareceram e trouxeram suas dúvidas, angústias e questões.

Educação Democrática

Cavalo Marinho e Maracatu
Uma oportunidade imperdível de se aproximar do cavalo marinho e do
maracatu rural, manifestações populares da Zona da Mata, Norte de Per-
nambuco, com um mestre da tradição: Aguinaldo! Integrante do Cavalo
Marinho Estrela de Ouro e do Maracatu Leão de Ouro (Condado - PE), A-
guinaldo é referência tanto nos terreiros do interior de Pernambuco quanto
em grupos de dança e teatro Brasil afora, e chega ao Rio para comparti-
lhar sua sabedoria através da brincadeira.
Professores e demais funcionários da escola, responsáveis, alunos e a-
gregados estão convidados! Vamos nos encontrar no dia 19/12, das 17h
às 20h, na Pereira, Rua Martins Ferreira, 61.
Para inscrições e mais informações, entre em contato pelo e-mail cavalo.-
marinho.oficina@gmail.com.
Riba, pareia!

Avisos EFI
Biblioteca
Para que possamos organizar a Biblioteca, a próxima semana será a últi-
ma de empréstimos de livros deste ano. Ainda dá tempo de fazer uma últi-
ma leitura antes das férias.
Apareçam!

Ensaio Geral 
A experiência de ensaiar as apresentações de final de ano no palco onde
elas acontecerão é muito importante para a segurança de nossos alunos,
especialmente os estreantes, nos deslocamentos pelo espaço, Por isso,
precisamos contar com a colaboração dos pais, na alteração da rotina ne-
cessária para que os ensaios aconteçam. A presença de todos é funda-
mental para o sucesso e a gratificação do grupo.
Nestes 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.



As F3 Vão ao Cadeg
No dia 28/11, próxima quarta-feira, precisaremos trocar o turno da F3T.
Para realizar a Feira Livre Sá Pereira, faremos as compras no Cadeg.
Nesse dia, a F3T deverá chegar às 8h e sair às 12h15. Anotem para não
esquecer!
A feira acontecerá no dia 30/11, sexta-feira, com a presença dos pais.
F3M às 11h e F3T às 16h30.
Durante os preparativos para a feira, as crianças se debruçam ainda mais
nas atividades que envolvem o sistema monetário. Mostram-se cada vez
mais sabidas nos cálculos com centavos, começam a manusear a calcula-
dora e a entrar em contato o vocabulário comercial através de problemas
matemáticos. Aproveitamos para aprofundar os saberes nos sistemas de
medidas: peso, volume e capacidade são palavras que farão parte das
nossas próximas conversas por aqui.

Passeio das F5 e F6
O passeio das F5 e F6 ao Clube dos Macacos será na próxima segunda-
-feira, 26/11. Nossas F5 já estão com um pé lá e outro cá, quase no Sexto
Ano. Nada melhor do que as F6, que conviverão com elas até o nono ano,
para fazer as honras da casa.
Vamos torcer por um dia de sol e calor para curtir e fazer novos amigos.

Sobre as Turmas
Sistema Nervoso
Dando continuidade aos estudos sobre o que há dentro do corpo, as F2
receberam a visita de Claudio, padrinho da Luiza Wine (F2M). Ele é médi-
co neurologista e veio falar com as turmas sobre o cérebro. As crianças
trouxeram muitas curiosidades e ele foi respondendo a cada dúvida. Con-
versamos sobre as funções do cérebro, quais áreas são responsáveis por
realizar cada função do corpo e vimos algumas obras de arte inspiradas
no formato dos neurônios. Vimos também uma muito conhecida, pintada
por Michelangelo - A Criação de Adão. Claudio nos mostrou que esse ar-
tista se interessava pelo corpo e retratou um cérebro.
Foi um prazer receber essa visita tão bacana e ter um dia com tantas in-
formações interessantes. Obrigada, Cláudio!

Sistema Nervoso

Na Biblioteca
Como as F3 exploram a Biblioteca?
"Eu não sei por onde começar a minha escolha, se vou pela ilustração da
capa ou pelo título do livro."
"Eu quero ler e ouvir histórias ao mesmo tempo."
"Adoro ficar vendo os livros junto com os meus amigos, todos deitados
nas bananas."
Nesse espaço de tantas possibilidades, os alunos, assim que chegam, cir-
culam o olhar por todas as estantes e já começam a selecionar os títulos
que desejam desvendar. A algazarra é grande, mas se prestamos aten-
ção, percebemos que o burburinho está recheado de personagens fantás-
ticos, aventuras, cenários, cores e sabores.
A F3M está experimentando "a hora do conto pelas crianças". A turma se
organizou em pequenos grupos, cada grupo escolheu um livro e criou u-

ma maneira de apresentar a história para os amigos.
Os contadores de histórias desenvolveram formas de dramatizar com per-
sonagens e cenários construídos com material trazido de casa (boneco,
caixas, desenhos). Tem sido uma dinâmica de grupo muito saudável, pro-
dutiva e divertida. Todos saem ganhando, plateia e contadores.
A F3T continua com a proposta de pesquisa de autores. Com breves rela-
tos e indicações, criamos acesso aos livros, de modo que as crianças pos-
sam escolher livremente, seguindo sua motivação.
Os alunos estão experimentando novos títulos, e se divertem ao ler ape-
nas pelo prazer da descoberta, do pensamento criativo e do encantamen-
to.
Viva a leitura!

Na Biblioteca

Completando o Estudo dos Sentidos
A Feira Moderna acabou, mas nossos estudos de Projeto continuam. Du-
rante o ano, as F4 se aprofundaram no estudo da visão, da audição, do ol-
fato e do paladar. Faltava o tato, e as crianças estavam bastante curiosas.
Depois de levantar o que queriam saber sobre o sentido que percorre todo
o nosso corpo, os alunos analisaram um texto informativo sobre o tema,
destacando os elementos mais importantes.
Assim, começamos a fechar esse ciclo tão produtivo da cabeça e seus
mistérios...

Avaliações
Fim de ano, como todo final de ciclo, exige reflexão sobre as aprendiza-
gens. O momento de avaliação pelo qual as F5 passam é essencial para
esse processo. Porque o aluno tem a oportunidade de pensar individual-
mente - através de exercícios e autoavaliações - sobre o que aprendeu.
Além do momento da avaliação em si, há oportunidade de pensar sobre
estratégias de estudo, compartilhar e trocar as diferentes formas de a-
prender. Assim, implicados no processo, refletindo continuamente sobre
seus saberes, seguem a caminho do novo ciclo que se inicia no Funda-
mental II.

Aniversários
De 24 a 30 de Novembro
24 Gabriel Martins Lanzillotta Abreu  F3M 
24 Miguel Justus Amendoeira  F2M 
28 Rafael Sankievicz Solter  F1M 
28 Maria Antonia Abu-merhy da Silva Barroso  F2M 
29 Maria Koehler Marcier  TBT 
29 Olivia Aranha Baldridge  F9T 
29 Maya Borensztein  TAM 
30 Luisa Carvalho de Hollanda Mascarenhas  F7M 
30 Nicolas Ivo de Araujo Lima Barretto Lopes  F4T 
30 Maria Eduarda Lamazière Wainer  TGM 
30 Guilherme Milazzo de Almeida Feijó Sampaio Berwanger  TAM 
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