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Para Todos
Reuniões de Avaliação
As reuniões de avaliação, que têm como ponto de parti-
da o resultado do questionário de avaliação enviado pa-
ra 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 se-
de da Capistrano de Abreu, 29.

Festa de Encerramento
A pedido das famílias, estamos divulgando os horários
das Festas de Encerramento. Mas avisamos que pe-
quenos ajustes poderão acontecer, pois ainda não con-
seguimos cronometrar 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 assuntos estudados
em cada segmento. É um momento de culminância e
concretização 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 ami-
gos 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 Gê-
nero e Sexualidade pela UERJ e integrante do coletivo
Professores contra o Escola sem Partido e do Movi-
mento Educação Democrática, para nos informar, de
maneira mais aprofundada, sobre o projeto Escola Sem
Partido, que vem mobilizando pais e educadores com-
prometidos com uma educação crítica e de qualidade.
As questões são extremamente complexas, mas não
restam dúvidas de que o projeto pretende limitar a auto-
nomia 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 proposta pedagógica de nossa escola
vai exigir que a comunidade de pais e professores este-
ja em permanente diálogo, disponível ao debate, mas
também unida em prol de um sonho: a construção de u-
ma escola que prepara para a vida pessoas solidárias,
que valorizam e respeitam as diferenças, que lutam pe-
la liberdade e pelos ideais democráticos.
Como disse nossa ex-professora Flávia Lobão, presen-
te no debate, esses encontros significam "atualizar in-
terrogações, numa espécie de caleidoscópio de sabe-
res, lutas e sonhos. Isso, afinal, é o que alimenta nos-
sas esperanças em um projeto de escola não reducio-
nista, um projeto de escola que problematiza e reinven-
ta; um projeto de escola que também seja amoroso. Em
tempos de desinformação e obscurantismo, 'qual será o
papel social da escola?' Estranhar olhares normalizado-
res pode já ser um começo de caminho pra gente des-
cobrir 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 Humanida-
des, mãe da Carolina (F8T); à Mônica Waldhelm, pro-
fessora de Ciências e autora de livro didático criticado
por ativistas do projeto; e ao nosso coordenador PH; to-
dos nos ajudaram a dinamizar o debate, trazendo exce-
lentes contribuições. Além, é claro, daqueles que com-
pareceram e trouxeram suas dúvidas, angústias e
questões.

Cavalo Marinho e Maracatu
Uma oportunidade imperdível de se aproximar do cava-
lo marinho e do maracatu rural, manifestações popula-
res 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 referência tanto nos terrei-
ros do interior de Pernambuco quanto em grupos de
dança e teatro Brasil afora e chega ao Rio para com-
partilhar sua sabedoria através da brincadeira.
Professores e demais funcionários da escola, respon-
sáveis, 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 contato
pelo e-mail cavalo.marinho.oficina@gmail.com. Riba,
pareia!

Avisos Pereira
Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores estarão a-
guardando 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 Se-
cretaria da escola.

Passeio Esqueleto e Pele
As Turmas do Esqueleto e da Pele irão ao Museu Na-
cional de Belas Artes no dia 28/11, quarta-feira. O lan-
che será coletivo.

Sobre as Turmas
Cérebro e Basquiat
A Turma do Cérebro foi ao CCBB apreciar a exposição
Jean-Michel Basquiat. Em muitas das suas obras, o ar-
tista retrata o corpo humano de maneira peculiar.
"Fomos de ônibus para o CCBB conhecer as obra do
Jean-Michel Basquiat. Angélica, que trabalha no mu-
seu, contou um monte de coisas sobre o artista. Desco-
brimos que Basquiat foi atropelado, ficou muito tempo
no hospital e a mãe dele deu alguns livros do corpo hu-
mano para ele estudar.
Algumas pinturas tinham barriga, braço, pupila e ossos.
Jean também gostava de super-heróis, tinha até o
Flash. No final, a gente viu um esqueleto fora do qua-
dro."

Palavras Significativas
Para finalizar o projeto Bate Coração, a Turma da Pupi-
la relembrou todo o caminho que percorreu durante o
semestre. Em roda, lemos nosso blocão, resgatamos
nossas perguntas e constatamos o quanto descobrimos
e conhecemos juntos. Aproveitamos também para de-
safiar as crianças a construir um grande cartaz com pa-
lavras significativas que pudessem expressar tudo o a-
prenderam. Foi um momento de grande aprendizado e
resgate de memórias.

Ouvido
O Equilibrista respondeu à carta da Turma da Barriga!
As crianças leram a resposta e seguiram a sugestão do
nosso amigo secreto: foram até a sala de jogos em
busca das pesquisas da Turma da Mão, que está inves-
tigando o que tem dentro da nossa cabeça.
A Paulinha encontrou a imagem de uma orelha e cha-
mou as crianças que, juntas, observaram, conheceram
um pouco mais sobre o ouvido e levantaram hipóteses
sobre onde estariam os tais cristais citados pela Bailari-
na do nosso teatro.

Cérebro e Basquiat

Palavras Significativas
O Circo
A Turma do Esqueleto começou a estudar a pintura fa-
cial do palhaço. Entre uma risada e outra, descobriu
que esse personagem existe desde o Egito Antigo e
que vive no circo.
Para descobrir um pouquinho mais sobre esse lugar
mágico, as crianças assistiram ao filme The Circus, de
Charles Chaplin. Entre palhaços, bailarinas e mágicos,
o equilibrista chamou a atenção dessa meninada que
só quer saber de se equilibrar na corda bamba, cantan-
do "Calma, muita calma, atenção! Se bobear o mundo
cai no chão! Tem que ser forte, tem que ser valente!
Pra ser artista, para ser equilibrista!"

Por Fora
Se por dentro somos todos iguais, por fora somos bem
diferentes. Que diferenças são essas? Cabelo, cor da
pele, cor dos olhos e altura foram alguns exemplos de
características citadas pela Turma da Mão. A partir do
livro Caras, de Beppe Giacobbe, trazido pelo amigo Vi-
cente, exploramos um vasto repertório da diversidade
existente no mundo. Diferentes caras, cabeças, pentea-
dos, barbas, adereços, bem como fotos, retratos, dese-
nhos e pinturas nos permitiram interagir com o livro de
forma divertida, valorizando as diferenças e possibili-
tando diálogos e brincadeiras.
No pátio, ao som de Cabelo, as crianças experimenta-
ram mudanças usando acessórios e diversas perucas -
curtas, longas e coloridas - que enriqueceram as dra-



matizações.
Na sala de artes, ressignificaram um objeto muito co-
nhecido de todas as cabeleiras: o pente tomou o lugar
do pincel e, junto às tintas, coloriu o papel.

Por Fora

O Circo
O Espetáculo Vai Começar!
O que é o circo?
"É um lugar que você se diverte e fica com muita ale-
gria." (Alice Jabor)
"Circo é uma coisa que faz você rir muito." (Chicão)
"É para dar gargalhadas, achar engraçado e se diver-
tir." (João Colin)
"O circo é uma grande brincadeira." (Alice Valle)
"A gente se diverte muito e quase faz xixi na roupa de
tanto rir." (Pina)
"É legal porque eles treinam muito para fazer as pesso-
as felizes, dar alegria e é tudo colorido." (Luna)
A Turma da Pele iniciou os ensaios para a apresenta-
ção do fim de ano e está fazendo um pequeno mergu-
lho no mundo do circo. O espetáculo Alegria, do Cirque
du Soleil, vem encantando o grupo e, aos poucos, a co-
reografia da apresentação vem sendo construída.
Fernando Botero e Candido Portinari, com suas obras
sobre o circo, têm inspirado os pequenos nas aulas de
artes.

O Espetáculo Vai Começar!

F1 no Mercado das F2
Na volta do feriadão, muitos abraços e comemorações:
"Foi uma miniférias, deu saudade!", disseram as crian-
ças.
Os trabalhos foram retomados com alegria rumo à reta
final e a grande novidade foi o convite das F2 para as

F1 visitarem o mercadinho que construíram na Pereiro-
na. O momento foi oportuno para explorar um pouco
mais a brincadeira com o dinheirinho e o conhecimento
acerca do sistema monetário.
Os alunos conheceram as notas que estão em circula-
ção, representaram e escreveram quantias em reais e
ainda puderam comparar preços e aprimorar o cálculo
mental. Munidos de sacolas retornáveis, foram às com-
pras, atentos ao consumo consciente.

F1 no Mercado das F2

F1 no CCBB
As F1 visitaram a exposição Jean-Michel Basquiat. A
Coleção Mugrabi traz obras coloridas e instigantes so-
bre o corpo humano. As crianças puderam relacioná-la
com os estudos do Projeto e apreciar uma arte que
mistura imagens, colagens, palavras e pinturas através
de quadros, desenhos, gravuras e cerâmicas.
Foi um dia emocionante!

F1 no CCBB

Dança e Música
Visita na Turma da Mão
Na aula de Dança, recebemos a visita da Marjorie, mãe
do Caetano. Ela é professora de circo.
Com alegria, as crianças relataram suas impressões:
"A lona da escola de circo da Marjorie era azul."
"As pessoas que trabalham no circo ajudam a limpar a
lona."
"A Marjorie ensinou a gente a fazer cambalhota e mala-
barismo."
"Ela disse que se a pessoa estiver fazendo malabaris-
mo e deixar cair a bolinha tudo bem. Ela tem duas
chances. Mas na terceira, se ela deixar cair, sai do pal-
co."
"Quem está na frente, que vai ser carregado, chama-se
volante. O portô é quem segura e gira."
Depois dessa conversa, ela nos ensinou alguns movi-
mentos de solo, portagens e a usar elementos caracte-
rísticos do circo.
Obrigada, Marjorie!

Visita na Turma da Mão

Nas Batidas do Tambor
As Turmas da Pupila e do Esqueleto trabalharam bas-
tante com os tambores, que já faziam referência ao co-

ração e ganharam novos contornos sonoros.
As crianças estiveram atentas às variedades de pele e
conheceram as relações entre os diferentes tipos e for-
matos - se a pele é de couro animal ou sintética e que
sonoridade cada uma produz.
Conheceram também o tambor-onça, de friccionar. O
som grave, como de um "cuicão", deixou todos arrepia-
dos, pois lembra um rugido feroz.
Tambor não é só pra percutir, mas também para reper-
cutir. Nas diferentes culturas, ele tem propósitos como
assustar o inimigo ou gerar entusiasmo.
Uma das experiências corporais mais bacanas com o
instrumento é o sentimento de unidade e interatividade
que ele proporciona. Na levada de samba, por exem-
plo, o surdo grave tem o papel de segurar o andamen-
to, fazer a marcação do pulso de forma constante, co-
mo um coração. Já o tamborim, com seus floreios e fra-
seados cortantes, parece fazer uma pergunta, a que o
pandeiro vem logo responder. O chocalho e a caixa dão
o molho e o toque final.
Utilizando a silabação dos nomes dos instrumentos, as
crianças perceberam que cada um tem a sua função e
que eles dependem uns dos outros para termos uma le-
vada rítmica harmoniosa.
Que rufem os tambores!

Brinquedos Cantados
Nossa cultura popular está repleta de saberes passa-
dos de geração em geração, não de maneira rígida,
mas sempre se reinventando e de forma dinâmica.
Os brinquedos e folguedos populares têm, na sua es-
sência, a música, a dança e uma boa dose performática
e dramática, revelando muito da nossa origem e histó-
ria.
As Turmas da Barriga e do Cérebro não titubearam
com esse espírito brincante. Aliás, o Antônio Nóbrega,
músico, dançarino e ator que personifica bem essa sín-
tese, nos inspira ao falar do "equilibro precário" do cor-
po na dança do frevo, aquele tal cai-e-não-cai, vindo da
capoeira. Ou, ainda, na altivez e na representação dra-
mática do maracatu de Pernambuco, terra de tantas
manifestações.
No projeto da Turma do Cérebro, nossas crianças, ins-
piradas pela espontaneidade dos Cabinhas, resolveram
compor uma paródia para Cérebro Eletrônico, de Gil-
berto Gil, trabalho que coroou a performance dos nos-
sos Carioquinhas.

Choveu nas Aulas de Música
As Turmas da Mão e da Pele fizeram chover no salão!
Após explorar e vivenciar vários desdobramentos da
frase "chuva que chove sem parar, vai molhando o Hu-
maitá", fizemos uma composição coletiva que as crian-
ças cantaram, tocando, batucando no corpo, além de
criar o cenário.
O trabalho foi apresentado para outras turmas.

Respeitável Público!
Os ensaios das F1 para a Festa de Encerramento es-
tão a todo vapor. Todos os conteúdos vivenciados pe-
las turmas durante o ano estarão presentes: percussão
corporal, práticas instrumentais, composições coletivas
e cantorias.
Aguardem!

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 Feijó S Berwanger  TAM 
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