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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 en-
viado 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 horá-
rios das Festas de Encerramento. Mas avisamos
que pequenos ajustes poderão acontecer, pois ain-
da não conseguimos cronometrar a duração dos es-
petáculos para definir os tempos de intervalo e de
cada sessão. O tema dos espetáculos busca dar vi-
sibilidade ao Projeto Institucional, criando uma teia
dos assuntos estudados em cada segmento. É um
momento de culminância e concretização desse tra-
balho feito a tantas mãos.
A Sala Baden Powell, como nos anos anteriores, se-
rá o espaço que vai nos acolher. Lá já fizemos mui-
tos 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, desta vez
no salão da escola, recebemos Fernanda Moura,
mestra em Ensino de História pela UFRJ, especialis-
ta em Gênero e Sexualidade pela UERJ e integrante
do coletivo Professores contra o Escola sem Partido
e do Movimento Educação Democrática, para nos
informar, de maneira mais aprofundada, sobre o pro-
jeto Escola Sem Partido, que vem mobilizando pais
e educadores comprometidos 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 censu-
rar temas que nos parecem fundamentais para a for-
mação geral de nossos estudantes. Garantir os valo-
res e princípios que norteiam a proposta pedagógica
de nossa escola vai exigir que a comunidade de pais
e professores esteja em permanente diálogo, dispo-
nível ao debate, mas também unida em prol de um
sonho: a construção de uma escola que prepara pa-
ra a vida pessoas solidárias, que valorizam e respei-
tam as diferenças, que lutam pela liberdade e pelos
ideais democráticos.
Como disse nossa ex-professora Flávia Lobão, pre-
sente no debate, esses encontros significam "atuali-
zar interrogações, numa espécie de caleidoscópio
de saberes, lutas e sonhos. Isso, afinal, é o que ali-
menta nossas esperanças em um projeto de escola
não reducionista, um projeto de escola que proble-

matiza e reinventa; um projeto de escola que tam-
bém seja amoroso. Em tempos de desinformação e
obscurantismo, 'qual será o papel 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 es-
sas horas de encontro possam durar em nós!"
Agradecemos não apenas à Fernanda Moura, nossa
palestrante, mas também à Keila Grinberg, historia-
dora, 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 su-
as 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 Pernambuco,
com um mestre da tradição: Aguinaldo! Integrante
do Cavalo Marinho Estrela de Ouro e do Maracatu
Leão de Ouro (Condado - PE), Aguinaldo é referên-
cia tanto nos terreiros do interior de Pernambuco
quanto em grupos de dança e teatro Brasil afora, e
chega ao Rio para compartilhar sua sabedoria atra-
vés da brincadeira.
Professores e demais funcionários da escola, res-
ponsáveis, alunos e agregados 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 conta-
to pelo e-mail cavalo.marinho.oficina@gmail.com.
Riba, pareia!

Avisos EFII
Feira Moderna 2018
Amanhã será a nossa grande festa do conhecimento
- a Feira Moderna do Fundamental II. A exemplo de
2017, os trabalhos de Ciências e Humanidades se-
rão organizados em salas temáticas. Recomenda-
mos pegar o livreto de programação da Feira para
localizar os trabalhos e as salas. Teremos exposi-
ções de fotografias e trabalhos de Língua Portugue-
sa, Língua Inglesa e Matemática. Aproveitem tam-
bém a sala Museu Nacional Vive! e o Festival de
Curtas, com a exibição dos filmes produzidos pelas
F9. Pedimos que os alunos cheguem 15 minutos an-
tes para arrumar o espaço, conforme os horários a-
baixo:
Turmas da Manhã - das 9h às 10h30.
Turmas da Tarde - das 11h às 12h30.

O Ano Ainda não Acabou
Depois da Feira Moderna, teremos ainda muitos mo-

mentos importantes de confraternização, criação e
estudo. Avaliações, ensaios para a Festa de Encer-
ramento, Gincana de Matemática, assembleia dos
estudantes de Fundamental II para a construção do
Projeto Institucional de 2019, assembleia dos estu-
dantes para avaliação da escola e, na última sema-
na, um dia especial com oficinas diversificadas para
todos os alunos.
Fechar o ano por inteiro, desacelerar juntos e aos
poucos, é muito importante.

Biblioteca
Para que possamos organizar a Biblioteca, a próxi-
ma semana será a última de empréstimos de livros
deste ano. Ainda dá tempo de fazer uma leitura an-
tes das férias.
Apareçam!

Ensaio Geral 
A experiência de ensaiar as apresentações de final
de ano no palco onde elas acontecerão é muito im-
portante para a segurança de nossos alunos, espe-
cialmente os estreantes, nos deslocamentos pelo
espaço. Por isso, precisamos contar com a colabo-
ração dos pais, na alteração da rotina necessária
para que os ensaios aconteçam. A presença de to-
dos é fundamental 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, tan-
to o sólido como o líquido, em embalagens individu-
ais e descartáveis. Autorizações para mudança de
responsável na hora da saída devem ser avisadas à
Secretaria até a véspera do ensaio.

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 es-
tão com um pé lá e outro cá, quase no Sexto Ano.
Nada melhor do que as F6, que conviverão com eles
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.

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 A F S Berwanger  TAM 
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