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Para Todos
Reuniões de Avaliação
As reuniões de avaliação, que têm como pon-
to de partida o resultado do questionário de a-
valiação 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 Encerramento. Mas a-
visamos que pequenos ajustes poderão acon-
tecer, pois ainda não conseguimos cronome-
trar a duração dos espetáculos para definir os
tempos de intervalo e de cada sessão. O te-
ma dos espetáculos busca dar visibilidade ao
Projeto Institucional, criando uma teia dos as-
suntos estudados em cada segmento. É um
momento de culminância e concretização
desse trabalho feito a tantas mãos.
A Sala Baden Powell, como nos anos anterio-
res, será o espaço que vai nos acolher. Lá já
fizemos muitos amigos e nos sentimos em ca-
sa.

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, des-
ta vez no salão da escola, recebemos Fer-
nanda Moura, mestra em Ensino de História
pela UFRJ, especialista em Gênero e Sexuali-
dade pela UERJ e integrante do coletivo Pro-
fessores contra o Escola sem Partido e do
Movimento Educação Democrática, para nos
informar, de maneira mais aprofundada, so-
bre o projeto Escola Sem Partido, que vem
mobilizando pais e educadores comprometi-
dos com uma educação crítica e de qualida-
de.
As questões são extremamente complexas,
mas não restam dúvidas de que o projeto pre-
tende limitar a autonomia das escolas e dos
professores e censurar temas que nos pare-
cem fundamentais para a formação geral de
nossos estudantes. Garantir os valores e prin-

cípios que norteiam a proposta pedagógica
de nossa escola vai exigir que a comunidade
de pais e professores esteja em permanente
diálogo, disponível ao debate, mas também u-
nida em prol de um sonho: a construção de u-
ma escola que prepara para a vida pessoas
solidárias, que valorizam e respeitam as dife-
renças, que lutam pela liberdade e pelos ide-
ais democráticos.
Como disse nossa ex-professora Flávia Lo-
bão, presente no debate, esses encontros
significam "atualizar interrogações, numa es-
pécie de caleidoscópio de saberes, lutas e so-
nhos. Isso, afinal, é o que alimenta nossas
esperanças em um projeto de escola não re-
ducionista, um projeto de escola que proble-
matiza e reinventa; um projeto de escola que
também seja amoroso. Em tempos de desin-
formação e obscurantismo, 'qual será o papel
social da escola?' Estranhar olhares normali-
zadores pode já ser um começo de caminho
pra gente descobrir um antídoto contra a ce-
gueira 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 Grin-
berg, historiadora, nossa assessora do currí-
culo de Ciências e Humanidades, mãe da Ca-
rolina (F8T); à Mônica Waldhelm, professora
de ciências e autora de livro didático criticado
por ativistas do projeto; e ao nosso coordena-
dor PH; todos nos ajudaram a dinamizar o de-
bate, trazendo excelentes contribuições. A-
lém, é claro, daqueles que compareceram e
trouxeram suas dúvidas, angústias e ques-
tões.

Educação Democrática

Cavalo Marinho e Maracatu
Uma oportunidade imperdível de se aproxi-
mar do cavalo marinho e do maracatu rural,
manifestações populares da Zona da Mata,
Norte de Pernambuco, com um mestre da tra-
dição: Aguinaldo! Integrante do Cavalo Mari-
nho Estrela de Ouro e do Maracatu Leão de
Ouro (Condado - PE), Aguinaldo é referência
tanto nos terreiros do interior de Pernambuco
quanto em grupos de dança e teatro Brasil a-
fora, e chega ao Rio para compartilhar sua
sabedoria através da brincadeira.
Professores e demais funcionários da escola,
responsáveis, alunos e agregados estão con-

vidados! Vamos nos encontrar no dia 19/12,
das 17h às 20h, na Pereira, Rua Martins Fer-
reira, 61.
Para inscrições e mais informações, entre em
contato pelo e-mail cavalo.marinho.ofici-
na@gmail.com. Riba, pareia!

Avisos Pereirinha
Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores
estarão aguardando as famílias que quiserem
conversar e tirar dúvidas sobre os relatórios
individuais das crianças, a serem enviados no
último dia de aula.
Para agendamento, favor entrar em contato
com a Secretaria da escola.

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

Banhos de Chuveirão
Pedimos às famílias que mantenham nas mo-
chilas das crianças uma muda de roupa de
banho e toalha de rosto para os banhos de
chuveirão nos dias de sol.

Sobre as Turmas
Apareçam, Seus Ratinhos!
Envolvida com a proximidade da Festa de En-
cerramento, a Turma do Corpo vem se dedi-
cando aos ensaios da coreografia. Embala-
das pela música Ratinho Tomando Banho, de
Hélio Ziskind, as crianças entraram no clima e
se aproximaram do personagem, utilizando
diferentes técnicas para representá-lo. Inspi-
radas em uma imagem do Ratinho, elas o de-
senharam com pilot, pintaram e fizeram uma
colagem com massinha, que exigiu muita
concentração e habilidade.

Apareçam, Seus Ratinhos!

Passeio e Sensações
A Turma do Pé foi ao Oi Futuro apreciar a ins-
talação Tape, feita pelo coletivo europeu Nu-
men, com mais de trinta mil metros de fita a-



desiva.
A ansiedade tomou conta de todos durante os
dias que antecederam o passeio. As crianças
ficaram atentas à contagem regressiva em
nosso calendário, aguardando o tão esperado
dia.
Quando chegamos ao museu, elas ficaram
encantadas com a obra. Exploraram o enor-
me circuito, entrando de corpo e alma no "tú-
nel", entregando-se às mais variadas sensa-
ções corporais.
Foi uma vivência muito significativa para to-
dos, que demonstravam muita alegria e satis-
fação com os movimentos e brincadeiras.

Passeio e Sensações

Baile Especial
Durante o semestre, a Turma da Careta teve
a oportunidade de conhecer diversos ritmos e
gêneros musicais, como o forró, o samba e o
hip hop. Mergulhamos fundo no universo de
cada um e conhecemos personagens mar-
cantes, músicas, instrumentos, cores, formas
e diversas movimentações corporais específi-
cas.
Propusemos às crianças uma atividade em
que pudéssemos mexer o corpo, nos divertir,
pôr em prática o que havíamos pesquisado e
nos preparar com pinturas e fantasias para o
nosso baile.
Ao som de Batuque na Cozinha, Asa Branca
e outras músicas, as crianças puderam explo-
rar qualidades de movimentos já tão apropria-
das e conhecidas. Dançamos mexendo os
pés, com as mãos nos quadris, como no sam-
ba; em pares, juntinhos e atentos ao corpo do
amigo, como no forró; e com movimentos
mais bruscos e rápidos, com passos que utili-
zam a cabeça, as pernas e os braços, como
no hip hop.
Desde o momento em que anunciamos o bai-
le, marcamos no calendário e fomos nos pre-
parando e relembrando pontos marcantes. As
crianças embarcaram com empolgação na
proposta e o tão aguardado baile foi repleto
de alegria, energia e diversão.
Assim, finalizamos nosso projeto vivenciando
na prática, com nossos corpos, tudo o que co-
nhecemos ao longo das pesquisas. Juntos,
trilhamos um caminho feliz, leve e repleto de
dança e música.

Caminhos Finais
Foi com um divertido jogo de trilha que finali-
zamos o projeto da Turma da Boca, relem-
brando conhecimentos importantes das dan-

ças e dos gêneros musicais pesquisados. Em
duplas e trios, as crianças jogaram o dado e
se desafiaram a realizar contagens e transpor
os obstáculos apresentados no percurso do
jogo, aguçando a Matemática.
Buscando as casas indicadas, desvendaram
pistas que propunham movimentações corpo-
rais. Os pequenos remexeram pés e quadris
ao som de Batuque na Cozinha, de João da
Baiana; dançaram forró coladinhos e movi-
mentaram os braços, simulando a sanfona to-
cada por Luiz Gonzaga. Arriscaram-se tam-
bém em passinhos de breakdance, caracte-
rísticos do hip hop, e fizeram releituras corpo-
rais das obras de Basquiat, como Coelho Ver-
melho e Braço de Ferro. Depois de um se-
mestre de muitas aprendizagens relacionadas
ao corpo na música e na dança, chegou a ho-
ra de ensaiar nossa apresentação de final de
ano.

Caminhos Finais

Baile Especial
Finalizando as Pesquisas
A Turma da Cambalhota finalizou suas pes-
quisas recordando o livro A Cor de Coraline,
de Alexandre Rampazo, e compartilhando
lembranças e percepções. Segundo as crian-
ças, Coraline "não sabia de que cor ela era, e
queria descobrir".
Nossa conversa rendeu. Pudemos perceber
os diferentes tons de pele existentes na nos-
sa turma e atentar para a diversidade existen-
te em todo lugar.
Nos espelhos, observamos detalhes dos nos-
sos rostos para a produção de autorretratos.
Depois de desenhar, era hora de pintar! De
que cor é a minha pele? Com giz de cera de
variadas cores de tons de pele, desde os
mais claros até os mais escuros, cada criança
escolheu a cor que mais a representava e co-
loriu com prazer.
Todos amaram a experiência!

Meu Corpo, Seu Corpo
Chegando à reta final do projeto desenvolvido

na Turma do Umbigo, as crianças comparti-
lharam suas impressões sobre o que cons-
truímos ao longo do semestre.
"Conhecemos o nosso folclore!" (Tomás)
"Vimos que o Saci tem só uma perninha por-
que ele nasceu assim. Todos nós nascemos
de um jeitinho diferente." (Maria L.)
"A Iara é metade humana e metade peixe."
(Lia)
"O Curupira tem os pés pra trás, protege os a-
nimais e a floresta." (Vicente L.)
"O meu cabelo é bem parecido com o do
João porque é bem pretinho." (Clara)
"Eu sou parecido com o Tomás porque meu
cabelo é amarelinho." (Vicente L.)
"Cada um tem uma cor de olho e de pele dife-
rente." (Gael)
Inspirados em suas falas e nas conversas so-
bre a diversidade dos corpos, ouvimos a his-
tória O Cabelo de Cora, de Ana Zarco Câma-
ra, apreciando mais um enredo que retrata
nossa pluralidade, nossas diferenças e seme-
lhanças. Nesse embalo, apresentamos
Macaquinho de Pilha, de Toquinho, música
que fará parte da nossa Festa de Encerra-
mento.
A animação tomou conta de todos!

Meu Corpo, Seu Corpo

Finalizando as Pesquisas

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 A da Silva Barroso  F2M 
29 Maria Koehler Marcier  TBT 
29 Olivia Aranha Baldridge  F9T 
29 Maya Borensztein  TAM 
30 Luisa C de Hollanda Mascarenhas  F7M 
30 Nicolas Ivo de A Lima Barretto Lopes  F4T 
30 Maria Eduarda Lamazière Wainer  TGM 
30 Guilherme M de A F S Berwanger  TAM 
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