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Para Todos
Festa de Encerramento
Os ensaios estão a todo o vapor. As crianças, cada dia mais envolvidas. O tema
dos espetáculos de cada segmento busca dar visibilidade ao Projeto Institucional,
criando uma teia dos assuntos estudados. A festa é um momento de culminância e
concretização desse trabalho feito a tantas mãos.
Como já temos uma melhor noção da duração de cada apresentação, ajustamos os
horários. A antecedência para a chegada das crianças e adolescentes (indicada nos
horários abaixo) é fundamental, pois não poderemos atrasar o início das apresenta-
ções.
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 - apresentação às 9h, chegada às 8h45.
Fundamental II tarde - apresentação às 11h, chegada às 10h45.
Formatura das F9 - 12h.
Fundamental I manhã - apresentação às 13h30, chegada às 13h15.
Fundamental I tarde - apresentação às 15h, chegada às 14h45.
16/12 (dom)
Pereira manhã - apresentação às 9h, chegada às 8h50.
Pereira tarde - apresentação às 10h30, chegada às 10h20.
Pereirinha - apresentação às 14h, chegada às 13h50.

Como Nasce um Projeto?
Como fazemos todos os anos, reunimos a comunidade escolar para discutir o Proje-
to 2019. Nesses espaços de discussão, vamos, ano a ano, nos reinventando e refle-
tindo sobre a relevância dos temas para nós, educadores, famílias e estudantes; so-
bre a viabilidade de cada ideia; e assim, nesse finzinho de ano, vamos tecendo,
costurando o próximo.
Na segunda-feira, realizamos a assembleia com pais da Educação Infantil e F1 e ti-
vemos a presença de setenta responsáveis. Na terça, recebemos os do Ensino Fun-
damental, com um número bem menor de representantes. Mesmo assim, a discus-
são foi muito produtiva.
Além de pensar novos rumos e direcionar nossa atenção para as demandas das fa-
mílias e dos alunos, para planejarmos um ano ainda melhor, discutimos o Projeto, e
a discussão trouxe outros olhares para os temas levantados pelo questionário, e
que se somarão aos de nossos alunos e professores.
Nas assembleias com os alunos de F5 a F9, percebemos, mais uma vez, como os
estudantes amadurecem em relação ao trabalho de pesquisa. Cada um tem uma ar-
gumentação, acolhendo e dando voz aos mais novos, orientando-os em relação aos
critérios necessários para escolher um projeto e, de forma cuidadosa, pensando
possibilidades de trabalho para a Educação Infantil.
As palavras e ideias mais citadas até agora são: tecnologia, comunicação e cultura.
Os argumentos dos estudantes envolvem relações humanas, sustentabilidade, arte
e futuro.
Em breve daremos mais notícias para quem quiser esquentar os tamborins para o
concurso do samba de 2019.

Como Nasce um Projeto?

Avisos EFI
Ensaio Geral
A experiência de ensaiar as apresentações de final de ano no palco onde elas acon-

tecerão é muito importante para a segurança de nossos alunos, especialmente os
estreantes, nos deslocamentos pelo espaço, Por isso, precisamos contar com a co-
laboração dos pais, na alteração da rotina necessária para que os ensaios aconte-
çam. A presença de todos 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, tanto o sólido como o líquido, em
embalagens individuais e descartáveis. Autorizações para mudança de responsável
na hora da saída devem ser avisadas à Secretaria até a véspera do ensaio.

Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores estarão de plantão, nos seus respecti-
vos turnos, para atender aos pais que desejarem conversar sobre o relatório ou bo-
letim, que será enviado para casa no dia 14/12, sexta-feira, último dia de aula. O a-
gendamento deve ser feito na Secretaria ou pelo telefone, a partir da próxima se-
gunda-feira, 3/12.

Biblioteca
Encerramos hoje os empréstimos da Biblioteca. As últimas duas semanas de aula
serão um período para leitura na escola e devolução dos livros que ainda estão em
casa. Contamos com a ajuda das famílias para orientar e responsabilizar os alunos
pela devolução do que ficou esquecido. Isso é essencial para a organização e ma-
nutenção do acervo, que é coletivo.

F2 e Basquiat
Para ampliar as discussões sobre arte e corpo, as F2 vão visitar a exposição de
Basquiat no CCBB.
O passeio será na próxima segunda-feira, 3/12. Trazer lanche individual com suco.

Passeio para F5M
Na próxima quarta-feira, 5/12, a F5M irá à Lagoa soltar pipas, que representam os
desejos feitos pelos alunos durante a leitura de A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga.
O lanche será individual. Pedimos que cada aluno leve boné, já venha de casa com
filtro solar e coloque o lanche em uma bolsa que possa ser carregada com autono-
mia por ele próprio.

Sobre as Turmas
Mercadinho das F2
A atividade do mercadinho é uma forma de aproximar os alunos das F2 do sistema
monetário. Além de estudar o dinheiro, aproveitamos para discutir desperdício, ex-
cesso de consumo, produção de lixo e economia doméstica.
Para viver na prática o comércio, as F2 receberam as F1 e puderam pôr em prática
os estudos do sistema monetário que estavam vivenciando. Trocaram dinheiro, ar-
redondaram os valores e negociaram com os fregueses. Aproveitaram a Black Fri-
day e fizeram algumas promoções. Fizeram também encartes e deram aos seus
mercados nomes que combinam com o projeto. Na F2M, Mercado dos Sistemas In-
teligentes; na F2T, Jornada pelo Corpo.
Ao fim da atividade, as crianças verificaram quanto tinham em caixa e calcularam
seus ganhos, analisando se os valores condiziam com as estimativas feitas.
Foi um dia muito bacana de aprendizagens e vivência na Matemática. As sucatas u-
tilizadas foram levadas para o quiosque da Light, para serem recicladas e o dinheiro
arrecadado virar desconto na conta de luz de uma instituição de atendimento a
crianças.

F3 no Cadeg
As crianças das F3 ampliam muito seus saberes na visita ao Cadeg. Aprendem a
comprar, negociar, escolher; conhecem pessoas que acordam a 1h da manhã para
vender para elas; e, principalmente, compreendem de onde vem o alimento e qual o
caminho que ele percorre até chegar à nossa mesa.
As compras foram bem sucedidas e bem discutidas. As crianças pleitearam descon-
tos, calcularam trocos e ficaram muito atentas ao reconhecimento dos alimentos,
procurando acompanhar a escolha das frutas e legumes mais verdolengos, para



que estivessem no ponto ideal no dia da feira.
Outra preocupação desses pequenos comerciantes foi projetar as quantidades. Afi-
nal, não é bom faltarem produtos nas barracas, e a freguesia deve sair satisfeita pa-
ra voltar no ano seguinte!
Semana que vem daremos notícias de como foram as vendas. Até lá!

F3 no Cadeg

Mercadinho das F2
A Viagem Guiada pela Cabeça
Uma boa viagem é mais bem entendida no final. Após enveredar pelos muitos cami-
nhos que o projeto Os Mistérios da Cabeça apresentou às F4, era tempo de revisitar
os cadernos.
Viajantes do conhecimento, reencontramos imagens e anotações recheadas de me-
mórias e saberes. Depois, individualmente, as crianças registraram em seus cader-
nos o assunto que mais fascinou cada uma, as aprendizagens e eventuais dúvidas.
Como boas investigadoras e parceiras de viagem, partilharam conquistas e pergun-
tas.
Dessa forma, abrimos as conversas para montarmos o mapa conceitual do projeto,
o que acontecerá em breve.

Ensaios Gerais
No início do mês de novembro as F4 e F5 tiveram a oportunidade de participar do
Encontro de Corais no Colégio Zaccaria. Foi uma experiência muito rica e proveito-
sa para aproximar nossas crianças do universo do canto coral.
Logo em seguida, começamos os ensaios gerais para a nossa Festa de Encerra-
mento. Além de saber as letras e os arranjos, nossos coralistas precisam estar bem
conscientes do roteiro, bem como das entradas e saídas do nosso Coral.
Um grande desafio, para o qual temos dedicado os nossos últimos encontros.

Com o Pé no Fundamental II
As F5 vivenciaram atividades de alunos do Fundamental II: participaram da Tribo
com a orientadora desse segmento e, com as F6, marcaram presença também na
assembleia para a defesa do projeto de 2019.
Na Tribo, a F5T pôde tirar algumas dúvidas, como:
"O professor de Educação Física é o mesmo?"
"Como é o dever de casa e o uso da agenda?"
"Os professores são os mesmos até a F9?"
"Como é a Feira Moderna?"
"Usa produto químico nas aulas de Ciências?"

Na assembleia, as F5 perceberam como a escolha do Projeto Institucional é levada
a sério. Deram suas contribuições, ouviram, ajudaram na organização da votação e
pensaram junto com os maiores em como defender o tema preferido pelo grupo do
qual participavam. Misturados com as turmas de Fundamental II, foram se aproxi-
mando e se sentindo parte da ala mais crescidinha da escola, percebendo que es-
tão a alguns passos do novo ciclo.

Ensaios Gerais

De Todos
Festa de Hip Hop
Thomas Queiroz, pai do Theo (F5T), convida todos para a Tudu Nossu, festa de hip
hop voltada para o público infantojuvenil. O evento incentiva o intercâmbio cultural
entre artistas já consagrados nas quatro vertentes do hip hop (MC, DJ, Break e Gra-
fite) com o público convidado por meio de apresentações de discotecagem, break
dance, batalha de rima e grafite ao vivo.
Neste domingo, 2/12, das 15h às 21h. Classificação: 12 a 17 anos (menores de 12
anos só entrarão acompanhados do responsável legal).
Espaço Cultural Olho da Rua, Rua Bambina, 6 - Botafogo. 
Mais informações e programação completa (link)

Autismo - Do que se Trata
Christiane Kemper, mãe do Hugo (F3M) e da Iara (F6M), convida todos para o lan-
çamento de seu livro, escrito em colaboração com outras autoras, Autismo - Do que
se Trata. Será no dia 12/12, às 19h, na Blooks Livraria, Praia de Botafogo, 318 (Es-
paço Itaú de Cinema).

Doe Sangue
Você sabia que pode doar sangue a poucos metros daqui? O posto de coleta He-
matologistas Associados fica na rua Conde de Irajá, 183. Para doar é necessário
estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e apresentar docu-
mento oficial de identidade com foto. Tem sempre alguém precisando da sua doa-
ção. Doe sangue. Salve vidas! É simples e seguro. Mais informações:
www.hematologistas.com.br / doesangue@hematologistas.com.br / 2537-7440.

Aniversários
De 1 a 7 de Dezembro
1 Théo Wanderley Treitel Paschoal  TGM 
1 Camila Sandoval de Andrade  PRO 
2 Bernardo Zico de Araújo Caetano  F3T 
3 Juliana de Paula Janot  F8T 
4 Felipe Gonçalves Nehab  F4M 
4 Alice Reis Andrade  F1AT 
5 Nicolas Lage Moreno  F5M 
6 Benjamim Cesari de Aragão  F1BT 
6 Bernardo Ramos Sant'anna  F1BT 
6 Maria Vitória Santos Jesus da Silva  F1M 
6 Daniel Caballero dos Santos  F9M 
6 Maria Junqueira Schmidt Muller de Sá  F6T 
6 Francisco de Barros Pegado  TGT 
7 Eduardo Grand Bressane  F5M 
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