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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 espetá-
culos 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 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 iní-
cio das apresentações.
A Sala Baden Powell, como nos anos anterio-
res, será o espaço que vai nos acolher. Lá já fi-
zemos 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, chega-
da às 10h20.
Pereirinha - apresentação às 14h, chegada às
13h50.

Como Nasce um Projeto?
Como fazemos todos os anos, reunimos a co-
munidade escolar para discutir o Projeto 2019.
Nesses espaços de discussão, vamos, ano a
ano, nos reinventando e refletindo sobre a rele-
vância dos temas para nós, educadores, famíli-
as e estudantes; sobre a viabilidade de cada i-
deia; 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 tivemos a
presença de setenta responsáveis. Na terça,
recebemos os do Ensino Fundamental, com
um número bem menor de representantes.
Mesmo assim, a discussão foi muito produtiva.
Além de pensar novos rumos e direcionar nos-
sa atenção às demandas das famílias e dos a-
lunos, para planejarmos um ano ainda melhor,
discutimos o Projeto, e a discussão trouxe ou-
tros 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 estudan-
tes amadurecem em relação ao trabalho de

pesquisa. Cada um tem uma argumentação, a-
colhendo e dando voz aos mais novos, orien-
tando-os em relação aos critérios necessários
para escolher um projeto e, de forma cuidado-
sa, pensando possibilidades de trabalho para a
Educação Infantil.
As palavras e ideias mais citadas até agora
são: tecnologia, comunicação e cultura. Os ar-
gumentos 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 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 in-
dividuais das crianças, que serão enviados no
último dia de aula. Para agendamento, favor
entrar em contato com a Secretaria da escola.

Projetos e Arte
Na próxima semana daremos continuidade às
exposições dos trabalhos de artes das turmas
da Pereirinha. Nosso objetivo é que as famílias
possam se organizar e escolher um dia para
vir à escola, na hora da entrada ou da saída,
para apreciar a produção das crianças, que fi-
cará exposta nos murais de entrada. Fiquem a-
tentos às novas datas:
Turma do Umbigo - de 4 a 7/12
Turma da Cambalhota - de 11 a 14/12

Sobre as Turmas
Crianças Tomando Banho
O sol apareceu! A Turma do Corpo aproveitou
uma deliciosa manhã ensolarada para curtir o
tão esperado banho de chuveirão. As crianças
ficaram muito animadas e caminharam até o
pátio cantando e dançando Ratinho Tomando
Banho, de Hélio Ziskind, que será apresentada
pela turma na Festa de Encerramento. Assim
como o nosso animado ratinho, os pequenos
lavaram o próprio corpo e os dos amigos, iden-
tificando as partes que esfregavam. No final,
exclamaram com alegria: "Foi muito divertido!"

Bruxinhos e Bruxinhas
Envolvida com os ensaios para a Festa de En-
cerramento, a Turma do Pé vem se empe-
nhando em dançar a música tema da turma,
Yo no Creo, Pero..., de Rita Lee. Em meio a
muitos feitiços e gargalhadas, as crianças mo-
vimentam-se com desenvoltura e prazer. Incor-
porar os personagens bruxinho e bruxinha pas-
sou a fazer parte das brincadeiras cotidianas, e
as crianças, a todo momento, fazem feitiçarias
pela escola, transformando tudo e todos que
os cercam em animais, objetos, elementos da
natureza... Aproveitamos a brincadeira para
perguntar: se você fosse um bruxinho ou uma
bruxinha, no que se transformaria? Muito parti-
cipativos, todos expressaram seus desejos e ti-
veram grandes ideias:
"Jacaré." (Vicente e Bento)
"Sapo." (Maria e Nuno)
"Coelho." (Olivia G.)
"Elefante." (Luisa)
"Gigante." (Clarice)
"Cavalo Marinho e árvore." (Olivia M.)
"No Marshall da Patrulha Canina." (Martin)
"Cavalo Azul Céu." (Benício)
"Dinossauro." (Rafael)
"Porquinho." (Teresa)
"Cavalo Roxo." (Alice)
"Árvore." (Laura)

Bruxinhos e Bruxinhas

Crianças Tomando Banho
Samba e Arte
Batuque na Cozinha, de João da Baiana, foi a
música escolhida para embalar a Turma da
Careta na Festa de Encerramento. Repleta de
memórias, vividas pela turma ao longo de nos-
sas pesquisas sobre o samba e sua movimen-
tação corporal, a música - e o ritmo - continua
mexendo com o coração e o corpo das crian-



ças, que sambam a valer com as mãozinhas
na cintura. Com a letra na ponta da língua, to-
dos se dedicam e se divertem nos ensaios.
Inspirados pela letra da música, elaboramos al-
guns trabalhos de arte. As crianças moldaram
balaios de argila, repletos de frutas coloridas
feitas de massinha, desenharam cozinheiros e
utilizaram a técnica do estêncil para pintar cha-
péus e colheres de pau. Com muita arte, va-
mos nos apropriando da música, aprendendo a
coreografia, sambando muito e explorando ca-
minhos e experimentações.

Samba e Arte

Arte Aproxima
A Turma da Boca visitou o Museu Nacional de
Belas Artes e participou da exposição interati-
va Arte Aproxima, vivenciando um circuito que
integrou obras contemporâneas e pinturas em-
blemáticas da história da arte.
A experiência possibilitou momentos de troca,
descobertas e experimentações, em que cor-
po, sentidos e arte estiveram em sintonia. As
crianças registraram suas impressões.
"Nós fomos no Museu Nacional de Belas Artes.
Quando chegamos, subimos uma escada mon-
tanha com a Tereza, que trabalha no museu.
Vimos um quadro bem grande com uma luneta
que se chama A Primeira Missa no Brasil, com
índios, cavaleiros, mar, barco de piratas, baú
com tesouros e árvores. O quadro maior de to-
dos tinha cavaleiros com espadas, eles esta-
vam lutando. Depois, entramos em uma sala
com tecidos pendurados. Tiramos os sapatos e
brincamos de desenhar com canetinhas. A Ro-
bertha passou cheirinho gostoso em nossos
pés. Parecia cheiro de laranja. Vestimos um te-
cido que se chama guri-guru. Nós imitamos as
esculturas que estavam com os corpos para-
dos e brincamos de estátua. Engatinhamos em
um tecido amarelo que era macio. Quando fo-
mos embora, abraçamos o museu, porque ele
é nosso."

Arte Aproxima

Arte e Festa
A Turma da Cambalhota vem investindo com
capricho nos detalhes da coreografia para a
Festa de Encerramento. Em clima de alegria e
envolvidos com o personagem espantalho,
nossos pequenos experimentaram muitos pas-
sos e se divertiram com as explorações corpo-
rais que surgiam a cada ensaio. Mexeram o
corpo todo e também ficaram paradinhos, co-
mo na letra da música.
Na sala de artes, usando tinta guache, produzi-
ram um cartaz onde representaram o espanta-
lho e a plantação de milho. Conhecemos tam-
bém tintas feitas com elementos da natureza,
como urucum, cacau e açafrão. Exploramos a
textura e o cheiro de cada uma e finalizamos
com uma oficina de pintura livre.
As crianças adoraram!

Arte e Festa

Campo Sagrado
O que quer dizer sagrado?
"É uma coisa mágica." (Tomás)
"É uma coisa misteriosa." (Vicente L.)
"Sagrado é a imagem da mulher pelada e com
sangue nesta obra." (Maria V.)
Essa conversa deu início à visita da Turma do
Umbigo à exposição Arte Aproxima, no Museu
Nacional de Belas Artes.
O encontro com a Roberta, idealizadora do
projeto, possibilitou uma nova vivência, cheia
de experimentações, num museu. Entramos no
Campo Sagrado e percorremos calmamente o
espaço, atentos ao som e ao cheiro suave que
emanavam do ambiente. Conhecemos o guri-
-guru e, envolvidos por esse tecido grande, ex-
ploramos o corpo e as salas.
Finalizamos o passeio apreciando obras de E-
mília Estrada e Candido Portinari e as instala-
ções de Priscila Fiszman e Ernesto Neto.
Foi uma rica experiência sensorial, que as
crianças apreciaram com a sensibilidade agu-
çada e o olhar curioso, mesclando o corpo com
a imaginação.

Campo Sagrado

Dança e Música
Muito Amor e Samba no Pé
Estamos em plena preparação e expectativa
para a Festa de Encerramento. O corpo, a
dança e a música estarão mais uma vez uni-
dos e em evidência para celebrarmos esse
momento.
Teremos Fagner, Zeca Baleiro, Rita Lee (na
sua fase Tutti Frutti), Hélio Ziskind, Paulinho
Boca, Carlinhos Vergueiro e ainda o memorá-
vel João da Baiana.
Se o ano começou com o samba da Sá Pereira
- composição de Alexandre Caldi, Sofia Holan-
da e Alice Holanda - é justo que esse samba
esteja presente na grande confraternização,
com muito Amor no Coração e Samba no Pé.
Ótima inspiração para o ano que vem!

De Todos
Sanduíche de Livro Natalino
Paula Novaes, avó da Alice (TAM) e do Vicen-
te (TFM), convida todos para a ultima apresen-
tação do ano de seu Sanduíche de Livro, ama-
nhã, 1/12, às 10h. O livro da vez será O Natal
de Manuel, de Ana Maria Machado. Biblioteca
Machado de Assis, Rua Farani, 53.

Autismo - Do que se Trata
Christiane Kemper, mãe do Hugo (F3M) e da I-
ara (F6M), convida todos para o lançamento
de seu livro, escrito em colaboração com ou-
tras autoras, Autismo - Do que se Trata. Será
no dia 12/12, às 19h, na Blooks Livraria, Praia
de Botafogo, 318 (Espaço Itaú de Cinema).

Doe Sangue
Você sabia que pode doar sangue a poucos
metros daqui? O posto de coleta Hematologis-
tas 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 documento oficial de identidade
com foto. Tem sempre alguém precisando da
sua doação. Doe sangue. Salve vidas! É sim-
ples e seguro. Mais informações:
www.hematologistas.com.br / doesan-
gue@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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