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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 Institucio-
nal, 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 a-
presentação, ajustamos os horários. A antecedência
para a chegada das crianças e adolescentes (indica-
da nos horários abaixo) é fundamental, pois não po-
deremos atrasar o início das apresentações.
A Sala Baden Powell, como nos anos anteriores, será
o espaço que vai nos acolher. Lá já fizemos muitos a-
migos e nos sentimos em casa.
Com a divisão das festas em sete apresentações, po-
deremos receber cinco convidados por criança. Vo-
vós, dindos e titios são bem-vindos!
15/12 (sáb)
Fundamental II (F6 a F9) manhã - apresentação às
9h, chegada às 8h45.
Fundamental II (F6 a F9) tarde - apresentação às 11h,
chegada às 10h45.
Formatura das F9 - 12h.
Fundamental I (F2 a F5) manhã - apresentação às
13h30, chegada às 13h15.
Fundamental I (F2 a F5) tarde - apresentação às 15h,
chegada às 14h45.
16/12 (dom)
Pereira (EI e F1) manhã - apresentação às 9h, chega-
da às 8h50.
Pereira (EI e F1) tarde - apresentação às 10h30, che-
gada às 10h20.
Pereirinha (EI) - apresentação às 14h, chegada às
13h50.

Avisos EFI
Ensaio Geral
A experiência de ensaiar as apresentações de final de
ano no palco onde elas acontecerão é muito impor-
tante para a segurança de nossos alunos, especial-
mente os estreantes, nos deslocamentos pelo espa-
ço, Por isso, precisamos contar com a colaboração
dos pais, na alteração da rotina necessária para que
os ensaios aconteçam. A presença de todos é funda-
mental 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 respon-
sável na hora da saída devem ser avisadas à Secre-
taria até a véspera do ensaio.

Biblioteca
Pedimos que os livros que ainda estejam empresta-
dos sejam devolvidos para a Biblioteca nesta última
semana de aula. Vale lembrar que a não devolução

de um livro prejudica a manutenção e organização do
acervo, que é coletivo.

Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores estarão
de plantão, nos seus respectivos turnos, para atender
as famílias que desejarem conversar ou esclarecer
dúvidas sobre o processo de aprendizagem de seus
filhos. Os pais poderão agendar por telefone ou pes-
soalmente, na Secretaria, um breve encontro com os
professores.

Piquenique para F3
Na próxima quarta, 12/12, as F3 vão ao Museu da
República, fazer um piquenique com o dinheiro arre-
cadado nas vendas da Feira Livre.

Sobre as Turmas
Gentileza Gera Gentileza
Durante o segundo semestre nas Tribos, inspirados
pelo livro Rio de Gentileza, de Elissandro de Aquino,
fomos a convidados a conhecer um pouco sobre a vi-
da do profeta Gentileza e nos deliciar com uma histó-
ria contada por ele sobre a formação da cidade do Rio
de Janeiro e sua relação com a palavra Carioca. Vá-
rias perguntas surgiram sobre quem era aquela pes-
soa e o que ela fazia. Resolvemos então pesquisar
um pouco mais essa figura que circulava pelo centro
do Rio de Janeiro distribuindo palavras de gentileza e
amor.
Aproveitamos ainda para assistir a dois documentá-
rios dirigidos por Dado Amaral e enviados pela família
do Benjamin Sgarioni Gordilho (F3M). Importantes tro-
cas e reflexões aconteceram nesse processo, levando
os alunos a pensar sobre a importância das relações
e o cuidado com o outro.

Gentileza Gera Gentileza

Weather 
Munidas de tablets e muita empolgação, as F2 explo-
raram o Brasil e o mundo para saber mais sobre o
tempo. A atividade foi muito interessante e favoreceu
os procedimentos de uso do tablet para obter informa-
ções.
A pesquisa promoveu também um ambiente em que
os alunos puderam interagir com os colegas em inglês
e ter respostas aos seus questionamentos. "What’s
the weather like in Qatar?" "It's partly cloudy!" "Em vá-
rias partes do mundo, hoje está partly or mostly
cloudy." "O que isto quer dizer?" "Finalmente um lugar
está quente hoje! It's sunny in Porto!"
Encerramos com sucesso mais um ano de muitas
descobertas e de alegrias.

Exposição do Basquiat
As F2 foram ao CCBB ver os trabalhos de Jean-Mi-
chel Basquiat, que usava em suas obras materiais co-
mo lixo, papelão, grafite, tinta, giz, caneta, madeiras...

As crianças descobriram que, com sete anos, Basqui-
at sofreu um acidente de carro, e em seu processo de
recuperação ganhou um livro de anatomia chamado
Gray's Anatomy, que o influenciou a fazer obras rela-
cionadas ao corpo. Observaram os símbolos que apa-
reciam nos quadros e as palavras que ele escrevia, e
ficaram curiosas para entender os significados.
Perceberam também que Basquiat abordava diferen-
tes temas e fazia, em suas obras, muitas referências
à importância dos negros na arte.

Weather
Aula Romana
Alguns alunos da F2M vêm demonstrando o desejo
de compartilhar diferentes saberes com os amigos. A-
proveitando esse momento, Arthur Ungier preparou u-
ma aula para partilhar com a turma seus conhecimen-
tos sobre números romanos.
Foi uma manhã muito divertida. Os alunos do profes-
sor Arthur participaram com muito entusiasmo. Eles a-
prenderam quais são as letras que representam os al-
garismos romanos, contaram e escreveram até o 20.
Obrigada, Arthur, por preparar uma aula tão bacana!

Aula Romana

Sentence Game
Como última atividade deste ano, a F3 elaborou e
confeccionou um jogo sobre seus gostos e rotinas.
Em duplas, os alunos trocaram envelopes e conhece-
ram um pouco mais os colegas, lendo suas frases: "I
cook with my mom on Saturdays." "I read a book e-
veryday."
Interagiram muito bem, negociando e compartilhando
saberes.
Seguem confiantes e prontos para as descobertas e
desafios da F4.

Feira Livre
Os pequenos feirantes das F3 ficaram muito felizes
com o trabalho que realizaram. Relembram em sala
cada etapa vivenciada para a construção desse gran-
de projeto.
Estão conscientes de todos os conhecimentos que



adquiriram ao longo do percurso e da aprendizagem
sobre o ciclo comercial que envolve o dinheiro, os ali-
mentos e as pessoas. Essa vivência do comércio pro-
moveu o fortalecimento das relações de amizade en-
tre todos da turma e muitos avanços na Matemática.
Os alunos aprenderam a história da economia na Ga-
leria de Valores do CCBB; viveram um dia de com-
pras no Cadeg; pesaram, mediram, calcularam e co-
mercializaram, na feira para os pais.
É hora de aproveitar o lucro num dia muito divertido!
Vamos ao Museu da República fazer um grande pi-
quenique com direito a picolé, sanduíches, sucos e
muita brincadeira. Tudo comprado com o produto do
nosso trabalho.
É um projeto muito intenso, rico de temas e essencial-
mente divertido.

Feira Livre

Sentence Game
Suco da Horta
A horta do pátio está crescendo a cada dia, espalhan-
do muitos cheiros e sabores entre a criançada. A F3T
resolveu provar um pouco de suas delícias colhendo
gengibre e hortelã e preparando um belo suco de ma-
çã para tomar na hora do lanche.
Com a ajuda da Rejane, profissional da escola e idea-
lizadora da horta, alguns alunos foram representando
o seu grupo para cuidar da colheita, higienização e
preparação dessa bebida tão fresca e rica em nutrien-
tes. Muitos aprovaram e repetiram a dose.
Viva a alimentação saudável!

A História do Cérebro
Há muitos séculos cientistas e filósofos se debruçam
sobre o cérebro, tentando compreendê-lo. Gregos, e-
gípcios, romanos e outros povos foram aos poucos
descobrindo as múltiplas funções desse órgão que
comanda o corpo humano. Várias hipóteses já foram
derrubadas, e isso nos mostra que, futuramente, mui-
to do que acreditamos hoje poderá ser descartado pe-
los cientistas de amanhã.
Depois de aprofundar as pesquisas sobre os sentidos,
o cérebro e o sistema nervoso, as F4 caminharam pe-
los conhecimentos sobre o cérebro. Enquanto as pro-
fessoras compartilhavam informações do livro Aqui
Dentro, de Isabel Minhós Martins, Maria Manuel Pe-
drosa e Madalena Matoso, os alunos registravam em
seus cadernos aquilo que lhes parecia mais importan-
te. Uma verdadeira viagem histórica e geográfica pelo
cérebro.

F5 no Fundamental II
Durante a Tribo, as F5 tiveram a oportunidade de con-
versar com as orientadoras do Fundamental II e com

alunos das F6 sobre as mudanças e as permanências
que acontecem nesse segmento.
Foi um bate-papo gostoso e bem esclarecedor. As
crianças fizeram várias perguntas, todas respondidas
com carinho e sabedoria pelos alunos das F6 e pelas
orientadoras Mariana (manhã) e Rita (tarde).

Suco da Horta
Desejos e Pipas pelos Ares
A literatura ganhou os céus na F5M. Depois da leitura
de A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga, as crianças
conversaram sobre as "vontades pipa" da persona-
gem Raquel e sobre como foi bonito vê-la transformar
seus desejos nesse brinquedo que colore o céu. Ins-
piradas pelo livro, conheceram um pouco mais do uni-
verso das pipas, sua origem e presença em muitos
espaços de nossa cidade.
Leram também a crônica O Recado das Pipas, de
Luiz Antonio Simas, e perceberam a magia envolvida
nesse, como diz o autor, "brinquedo de fabular os
céus".
E nós, íamos deixar de fabular nosso céu? Para man-
dar os desejos para o ares, as crianças participaram
de uma oficina com PH e Hugo, dois entendedores do
assunto e participantes da nossa equipe, e produzi-
ram as próprias pipas.
No dia seguinte, foram soltá-las em um céu inesqueci-
velmente azul. E assim, com "desejos-pipa" no ar, as
crianças fabularam os céus.

Desejos e Pipas pelos Ares

Plantando Literatura
"Receita para plantar uma árvore

bem cedinho quando a estrela da manhã
ainda toma conta do céu
cantar uma semente na palma da mão
como cantam as águas quando acordam
plantar a semente e seu futuro
de folhas e frutos
de sombra ao meio-dia
adivinhar na semente a seiva
o barulho do tempo."
(Roseane Murray)

Plantar bem cedinho, foi o que fizeram os alunos da
F5T, ainda no Primeiro Ano, quando estudaram De-
méter, deusa da agricultura.

Para celebrar a leitura de A Casa da Madrinha com
festejo e esperanças de anos mais encantadores, em
que o imaginário de finais felizes seja preservado, a
turma novamente germinou sementes de girassóis,
que já estão crescendo.
Na narrativa de Bojunga, o imaginário dos persona-
gens Vera e Alexandre é cercado e protegido por ca-
pinzais e plantações de flores; a turma, ao ouvir a his-
tória, visualizava um mar de girassóis. As crianças do
livro, ao tentar ultrapassar o cercado, esforçam-se pa-
ra manter fértil o solo da fabulação.
Plantar girassóis foi um gesto de celebrar a leitura do
livro, (en)cantar aquela semente plantada ainda no
Primeiro Ano e zelar para que ela permaneça viva,
gerando folhas e frutos.

Plantando Literatura

De Todos
Na Corda Bamba na Travessa
O Na Corda Bamba (www.nacordabamba.com) é
um blog de curadoria em Literatura Infantil. Neste sá-
bado, 8/12, Isabella, professora da F4T e autora do
blog, estará na Livraria da Travessa de Botafogo aju-
dando crianças e adultos na escolha dos livros infan-
tis. É a última edição de 2018! O evento acontecerá
das 11h às 13h e, com uma boa conversa, Bella vai
trazer dicas bacanas de livros para todas as idades.
Apareçam!

Aniversários
De 8 a 14 de Dezembro
8 Bernardo Zarvos Soraggi  TAT 
8 Natalia Farroco Lazoski  PRO 
8 Cecília Aragão de Albuquerque  F1BT 
9 Maria Luisa Carvalho Ferreira  TCM 
9 Tomás Lazoski Gonçalves  TCM 
10 Vania de Andrade Mendoza  AUX 
10 Theo Carneiro Corbo  TFT 
10 Leticia de Faria Nogueira  F1M 
10 Isabella Zappa de Aguiar  PRO 
11 Miguel Arteiro Bicharra Pinto  TCM 
11 Sandra Maria Bragatto  PRO 
11 Miguel Rodrigues Roque Nunes  TEM 
12 Theo Abreu Iglezias  F6M 
12 Sofia Alves Monteiro  F3M 
12 Thiare Reis Oliveira Todor  F4M 
12 João Ivo Abrantes Scholte  F8M 
12 Norah Abreu Iglezias  F6M 
12 Caroline do Couto Silva  PRO 
13 Tatiana de Souto Pina  PRO 
13 Quedienni Brasilino da Silva  AUX 
14 Rafael Diniz Lago  F1AT 
14 Clara Cunha Mattos Landau  F4T 
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